
Informace o zpracování osobních údajů 

na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava 

pro uchazeče o zaměstnání 

 

Proč VŠB-TUO moje osobní údaje zpracovává a jaké údaje zpracovává? 

VŠB-TUO o Vás coby uchazečích o zaměstnání zpracovává ty informace, které jí sami 

poskytnete, zejména v rámci životopisu nebo osobního dotazníku (vč. e-mailové adresy), 

zaslaného v elektronické či písemné formě. Životopis nebo případné další dokumenty, zaslané 

uchazečem (např. kopie dokladu o vzdělání) jsou po dobu zpracování zpracovávány v podobě, 

v jaké je uchazeč VŠB-TUO poskytnul, přičemž pro účely informování jednotlivých 

odpovědných pracovníků VŠB-TUO o uchazeči a rozhodování o jeho přijetí je VŠB-TUO 

oprávněna tyto dokumenty převést do jiné podoby (vytisknout, převést do elektronické podoby 

atp.). Vaše osobní údaje VŠB-TUO zpracovává na základě právního důvodu zpracování, které 

je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů 

(v případě, že se jedná o přijaté uchazeče) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU 2016/679 

(GDPR) a na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů (v případě nepřijatých 

uchazečů a dalšího uchování jejich životopisů) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) výše uvedeného 

Nařízení. 

Jak dlouho VŠB-TUO mé osobní údaje zpracovává? 

VŠB-TUO zpracovává Vaše osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení a po jeho ukončení 

v případě, že jste nebyli na danou pracovní pozici vybráni, 3 měsíce – pro případ, že by byl 

s vybraným uchazečem ukončen pracovní poměr ve zkušební době a vznikla potřeba oslovit 

uchazeče, kteří se umístili ve výběrovém řízení na dalších místech. Po této době bude VŠB-

TUO uchovávat Vaše osobní údaje pouze na základě Vámi uděleného souhlasu. 

Kdo s mými osobními údaji na VŠB-TUO nakládá? 

Na VŠB-TUO s Vašimi osobními údaji nakládají pouze zaměstnanci VŠB-TUO, které k tomu 

opravňuje jejich pracovní zařazení.  

Jako subjekt osobních údajů mám následující práva: 

• právo na přístup k osobním údajům – mám právo na VŠB-TUO požadovat, aby mi 

poskytla přístup k mým osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve 

formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům 

zpracování. Jsem rovněž oprávněn/a požadovat informaci o zpracovatelích, 

zpracovávajících pro VŠB-TUO osobní údaje dítěte 

• právo na opravu osobních údajů – zpracovává-li VŠB-TUO údaje, které jsou nepřesné, 

mám právo požadovat jejich opravu 

• právo na výmaz osobních údajů – mám právo požadovat výmaz mých osobních údajů, 

pokud už tyto údaje nejsou potřebné pro účel zpracování, pokud jsem odvolal/a svůj 

souhlas s jejich zpracováním a pro toto zpracování není jiný důvod, pokud jsem vznesl/a 

námitky proti zpracování a neexistují pro něho žádné převažující důvody, pokud údaje 



musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti VŠB-TUO, nebo byly tyto údaje 

zpracovány protiprávně.  

• právo na omezení zpracování osobních údajů – mám právo na omezení zpracování mých 

osobních údajů v případě, kdy byla vznesena námitka proti zpracování, byla popřena jejich 

přesnost nebo existuje jiný spor ve věci jejich zpracování 

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – mám právo vznést námitku 

proti zpracování mých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro plnění úkolů ve 

veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu VŠB-TUO. Zpracování osobních 

údajů bude ukončeno, ledaže důvod zpracování spočívající v ochraně zájmů VŠB-TUO 

převáží nad mými zájmy a svobodami. 

• právo na podání stížnosti – pokud se domnívám, že VŠB-TUO zpracovává mé osobní 

údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem, nebo nevyhoví-li VŠB-TUO 

některému z výše uvedených požadavků, jsem oprávněn/a podat stížnost dozorovému 

orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

• právo na odvolání souhlasu – udělený souhlas se zpracováním mých osobních údajů  

mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních 

údajů do okamžiku jeho odvolání. 

Jak a u koho mohu uplatňovat svá práva? 

Svá práva můžete uplatňovat následujícím způsobem: 

• zasláním žádosti datovou schránkou, 

• zasláním žádosti e-mailem s elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném 

certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR, 

• listinnou žádostí zaslanou poštou, opatřenou ověřovací doložkou pro legalizaci. 

Mohu VŠB-TUO žádat o vysvětlení, proč moje osobní údaje zpracovává? 

Ano, i toto je jedním z práv, která jakožto subjekt osobních údajů máte. Žádosti či dotazy tohoto 

typu opět směřujte na pověřence pro ochranu osobních údajů VŠB-TUO, který je vyřizuje. 

 Jak si VŠB-TUO ověří, že je podaná žádost pravá? 

Jakmile dojde k doručení žádosti, kde požadujete výkon Vašich práv, začínáme se jí zabývat. 

Z bezpečnostních důvodů Vás můžeme vyzvat k prokázání Vaší totožnosti a dodatečnému 

doložení některých informací tak, abychom se ujistili, že podaná žádost není podvodná. 

 Jak dlouho bude trvat vyřízení mé žádosti? 

Vaše žádosti vyřizuje VŠB-TUO v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do jednoho 

měsíce od data jejich doručení. S ohledem na složitost či množství přijatých žádostí je VŠB-

TUO oprávněna lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit až o dva měsíce, o čemž bude žadatel 

předem písemně informován. 

 

Kolik si bude VŠB-TUO účtovat za vyřízení mé žádosti? 

http://www.uoou.cz/


VŠB-TUO Vaše žádosti vyřizuje bezplatně. Pouze v případě, že je Vaše žádost nepřiměřená, 

zjevně nedůvodná či pokud se opakuje, může VŠB-TUO žadateli v souladu s Nařízením GDPR 

účtovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných 

informací nebo s učiněním požadovaných úkonů. 

Mám právo podat stížnost týkající se zpracování mých osobních údajů? 

V případě neúspěšnosti Vašeho podnětu či stížnosti pokud jde o zpracovávání Vašich osobních 

údajů podané na VŠB-TUO se můžete obrátit na dozorový orgán, jímž je Úřad na ochranu 

osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/). 

 


