
 
 

 

 
Informační povinnost spojená se zpracováním životopisů během 

výběrového řízení / nabídky pracovního místa  
v souladu s nařízením 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 – GDPR) 
 

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení / nabídky pracovního místa bude  
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., IČ: 86652036, se sídlem: Průmyslová 595, 252 50 Vestec 
zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance. 
 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující 
vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany našeho ústavu před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto 
zpracovávané osobní údaje patří: 

- jméno a příjmení 
- datum narození 
- bydliště 
- e-mailová adresa, telefonní číslo 
- vzdělání 
- dosavadní pracovní zkušenosti 

 
V rámci výběrového řízení / nabídky pracovního místa mohou být zjišťovány informace z veřejně 
dostupných zdrojů. 
 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu výběrového řízení a následně po dobu 5 let, po kdy 
musíme výběrová řízení archivovat. Tato povinnost vyplývá z vnitřního předpisu (Spisový a skartační 
řád Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.).  
 
V případech, kdy nemáme povinnost vypisovat výběrové řízení, budeme Vaše osobní údaje 
zpracovávat: 

- po dobu, která nepřekročí dobu 3 měsíců od uzávěrky přihlášek 
- nebo do termínu nástupu vybraného uchazeče 

 
V případě, že nereagujete na konkrétní aktuální vyvěšený inzerát, je potřeba spolu s životopisem 
vyplnit a poslat „Souhlas se zpracováním osobních údajů – uchazeč o zaměstnání“, najdete jej na 
stránce http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html. V tomto případě bude životopis u nás archivován 
po dobu 2 let. 
 
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu: btu-office@ibt.cas.cz nebo 
dopisu našemu ústavu (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. nemá pověřence pro ochranu osobních 
údajů). V případě odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na 
souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 
 
Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat 
žádné jiné právnické ani fyzické osobě, pokud tuto možnost vyškrtnete v Souhlasu se 
zpracováním osobních údajů – uchazeč o zaměstnání. 
 
V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým 
osobním údajům u našeho ústavu, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení 
zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést námitku ohledně zpracování Vašich 
osobních údajů.  
 
Podrobnější informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně vzoru pro odvolání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a vzoru žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům, jejich opravu, 
výmaz, omezení zpracování, přenesení údajů, příp. podání námitky proti zpracování osobních údajů 
jsou uvedeny na webu: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html. 
 
Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. 
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