Informace o zpracování osobních údajů
- uchazeči o zaměstnání v Nemocnici Blansko
Nemocnice Blansko, se sídlem Sadová 1596/33, 678 31 Blansko, IČ: 003 86 634, zapsaná v OR vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1603, kontaktní údaje: 516 838 111, e-mail: info@nemobk.cz,
zastoupená MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA, ředitelkou (dále též „Nemocnice Blansko“ nebo „správce
osobních údajů“) informuje uchazeče o zaměstnání v Nemocnici Blansko (dále jen „uchazeč“), jakožto subjekt
údajů, o zpracování osobních údajů dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“):
Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je realizace výběrového řízení na uchazečem vybranou pracovní pozici a/nebo
vyhledání vhodné pracovní příležitosti v Nemocnici Blansko pro uchazeče a případné jednání o uzavření pracovní
smlouvy nebo jiného pracovněprávního vztahu. Na základě kroků vedoucích k uzavření pracovně právního
poměru zpracováváme osobní údaje, abychom mohli s uchazečem komunikovat, zvát ho na pohovory, posoudit
vhodnost uchazeče na volné pracovní místo. Údaje jsou uloženy po dobu nezbytně nutnou k ověření, zda má
Nemocnice Blansko pro uchazeče vhodnou pracovní pozici a do případného ukončení jednání o uzavření
pracovně právního vztahu.
V případě, že uchazeč nebyl vybrán, a pracovní pozice byla obsazena jiným uchazečem, uchováváme údaje
nevybraného uchazeče i po skončení náborového procesu, a to po nezbytně nutnou dobu, kdyby vybraný uchazeč
na pracovní pozici nenastoupil či pokud by byl jeho pracovní poměr zrušen ve zkušební době. V takovém případě
zpracováváme osobní údaje uchazeče na základě našeho oprávněného zájmu.
Zpracování osobních údajů uchazeče v databázi uchazečů o zaměstnání po dobu jednoho roku je možné pouze
na základě výslovného souhlasu uchazeče.
Nemocnice Blansko se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými
účely neslučitelný.
Právní základ zpracování osobních údajů
Nemocnice Blansko zpracovává osobní údaje uchazeče, a to na základě následujících zákonných důvodů:





zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů v souladu s čl. 6 odst.
1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování bez souhlasu uchazeče
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR zpracování bez souhlasu uchazeče
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a
v souladu s čl. 7 nařízení GDPR (databáze uchazečů o zaměstnání Nemocnice Blansko.)

Rozsah a forma zpracování osobních údajů
Nemocnice Blansko zpracovává o uchazečích ty údaje, které ji uchazeč sám poskytne zejména v rámci životopisu
nebo osobního dotazníku zaslaného v elektronické nebo písemné formě. Jedná se minimálně o následující
kategorie osobních údajů:





identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození)
kontaktní údaje (trvalé bydliště, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
údaje související s výkonem nabízené/požadované práce (dosažené vzdělání, dosavadní praxe, školení,
předchozí zkušenosti a reference)

Uchazeč má povinnost osobní údaje alespoň ve výše uvedeném rozsahu poskytnout. Pokud nebudou
požadované údaje na výzvu Nemocnice Blansko doplněny, k žádosti o zaměstnání se nepřihlíží a bude
skartována.
Zpracování osobních údajů je jak automatizované v informačních systémech, tak v listinné podobě.
Doba zpracování osobních údajů
Nemocnice Blansko zpracovává osobní údaje uchazeče do konečného rozhodnutí o nepřijetí uchazeče nebo do
doby uplynutí zkušební doby vybraného uchazeče, neprojeví-li uchazeč zájem o vedení v databázi uchazečů o
zaměstnání. V případě udělení výslovného souhlasu s vedením v databázi uchazečů, jsou jeho osobní údaje
zpracovávány po dobu jednoho roku od zařazení do databáze na základě výslovného souhlasu uchazeče. Po

uplynutí uvedené doby jsou osobní údaje v databázi skartovány v souladu s interním předpisem Nemocnice
Blansko Spisový řád.
Je-li rozhodnuto o přijetí uchazeče a je s ním sjednán pracovně právní vztah, stávají se osobní údaje uchazeče a
jím poskytnuté dokumenty součástí osobního spisu zaměstnance.
Kategorie příjemců osobních údajů
Příjemcem osobních údajů je zejména správce. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci zaměstnavatele, u
kterých tato povinnost vyplývá z jejich pracovní náplně (např. zaměstnanci personálního a mzdového oddělení,
zaměstnanci) a osoby, které se podílí na rozhodování o přijetí uchazeče, a kteří mají povinnost zachovávat
mlčenlivost o těchto údajích.
Předání osobních údajů do třetích zemí
Nemocnice Blansko nepředává osobní údaje uchazečů do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.
Automatizované rozhodování
Při zpracování osobních údajů uchazeče nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle
čl. 22 nařízení GDPR.
Práva subjektu údajů
Uchazeč má v souvislosti se zpracování jeho osobních údajů právo:

na přístup k osobním údajů dle čl. 15 nařízení GDPR (uchazeč má právo získat od správce potvrzení, zda
osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a má mít přístup k těmto informacím);

na opravu dle čl. 16 nařízení GDPR (uchazeč má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil
nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů);

na výmaz čl. 17 nařízení GDPR (uchazeč má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal
osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17;

na omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR (uchazeč má právo na to, aby správce omezil zpracování,
v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR );

na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení GDPR (uchazeč má právo získat osobní údaje, které se ho
týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat
tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to
v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);

vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR (uchazeč má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo
kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e)
nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních); uchazeč může uplatnit právo
vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů;

nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování
(uchazeč má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně
dotýká, pokud neplatí výjimky uvedené dle čl. 22 odst. 2 GDPR);

odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7;

podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora
727/27, PSČ 170 00, Praha 7.
Uchazeč může uplatnit svoje nároky písemně u pověřence pro ochranu osobních údajů následujícími způsoby:
a) poštou na adresu sídla Nemocnice Blansko s úředně ověřeným podpisem,
b) osobním doručením žádosti do podatelny Nemocnice Blansko (PO – PÁ: 7.00 - 12.00; 12.30 - 14.00 hod.) či
pověřenci pro ochranu osobních údajů (budova polikliniky, 4. patro (PO – ST 8.30 – 16 hod., ČT - PÁ 8.30 –
12.30 hod.). Při podání žádosti bude ověřena totožnost žadatele podle OP nebo cestovního pasu;
c) e-mailem na adresu poverenec@nemobk.cz, za předpokladu, že žadatel e-mail podepíše vlastním
kvalifikovaným elektronickým podpisem;
d) datovou schránkou, za předpokladu, že žadatel se shoduje s odesílatelem datové zprávy.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Nemocnice Blansko:
Mgr. Marcela Němcová, e-mail: poverenec@nemobk.cz, tel.: 516 838 108
V Blansku dne 13. 6. 2018

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko
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