
 
 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
uchazeče o zaměstnání 

 
Já, níže podepsaná/ý 
Jméno a příjmení: ____________________________________________________ 
Datum narození: ____________________________________________________ 
Bytem:   ____________________________________________________  
(Subjekt údajů) 
 
tímto uděluji 
Biotechnologickému ústavu AV ČR, v. v. i. 
IČ: 86652036 
Sídlem: Průmyslová 595, 252 50 Vestec 
(Správce osobních údajů, dále jen „správce“) 
 

- svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů – titul, jméno a příjmení, datum narození, 
adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, vzdělání, kvalifikační 
předpoklady, přehled dřívějších zaměstnání, příp. další osobní údaje uvedené v životopise v evidenci 
uchazečů o zaměstnání vedené Biotechnologickým ústavem AV ČR, v. v. i. za účelem účasti 
v nadcházejících výběrových řízeních či nabídek pracovních míst; 

 
- svobodný souhlas s předáním osobních údajů uvedených v životopise, motivačním dopise, případně 

dalších dokumentech sloužících jako podklad pro výběr nového zaměstnance, třetím osobám, zejména se 
jedná o rozeslání mého e-mailu, v němž se ucházím o zaměstnání, na e-mailové konference AV ČR: 
areal@biomed.cas-cz a biocev-all@mailman.img.cas.cz. 

 
Doba, po kterou mohou být osobní údaje správcem zpracovávány: 
Souhlas k archivaci životopisu za výše uvedeným účelem uděluji po dobu 2 let. 
 
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu: btu-office@ibt.cas.cz nebo dopisu 
správci osobních údajů (správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů). V případě odvolání souhlasu 
není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 
 
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. 
 
Současně beru na vědomí, že mám dále právo: 
a) požadovat informaci, jakým způsobem jsou mé osobní údaje zpracovávány, 
b) požadovat vysvětlení ohledně způsobu zpracování osobních údajů, 
c) vyžádat si přístup k mým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
d) požadovat výmaz osobních údajů, 
e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů mám právo 
podat stížnost k dozorovému orgánu Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
 
V/Ve ____________ dne ____________      
 
                     ____________________________ 
                                                                                                                                  podpis  
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