Zásady ochrany osobních údajů
zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání na UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o
zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: 70883521, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, ID schránky ahqj9id (dále jen „UTB ve Zlíně“) přistupuje k osobním údajům
jako k vlastnictví uchazečů o zaměstnání (dále jen „uchazeč“), které má pouze propůjčené k
určitým, předem daným a výhradně stanoveným účelům daným § 30 odst. 2 zákona č.
262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění:
-

výběrové řízení na obsazení volné pracovní pozice,
zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání, pokud k tomuto účelu byl dán
uchazečem předem souhlas (elektronický souhlas, stejně jako právo souhlas kdykoli
odvolat je možno učinit prostřednictvím webových stránek UTB ve Zlíně.)

I.
Zpracování osobních údajů a právní tituly pro jejich zpracování
UTB ve Zlíně se při zpracování osobních údajů uchazečů řídí zásadou zákonnosti, tzn., že
osobní údaje uchazečů zpracovává v odpovídajícím rozsahu a za splnění jedné z níže
uvedených podmínek:
1) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinnost,
které se na UTB ve Zlíně vztahují
-

pro účely konkrétního výběrového řízení, tzn. jednorázově, při konkrétním
přihlášení se uchazeče do aktuálně vypsaného výběrového řízení. Osobní údaje
v rozsahu dle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném
znění (tj. jméno, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu), jsou
shromážděny formou seznamu uchazečů vyhotoveného v MS Office odpovědným
zaměstnancem personálního útvaru. Seznam je předán zaměstnanci oprávněnému
jednat v pracovně právních vztazích na příslušné součásti nebo tajemníku
součásti, případně vedoucímu příslušného pracoviště, který výběrové řízení
požaduje. Tento seznam slouží jako přehled všech uchazečů přihlášených do
výběrového řízení na konkrétní součásti UTB ve Zlíně. Po ukončení výběrového
řízení je seznam součástí zápisu o výběrovém řízení, který je uložen na
personálním odboru a k jiným účelům nesmí být použit. Další osobní údaje jsou
uvedeny v životopisech a motivačních dopisech uchazečů.
Po skončení výběrového řízení formou vyhotovení zápisu a rozhodnutí oprávněné
osoby o přijetí/nepřijetí uchazeče do pracovního poměru, jsou životopisy,
motivační dopisy a ostatní osobní údaje uchazečem poskytnuté, skartovány
zaměstnancem personálního odboru, pakliže nebyl uchazeč vybrán k přijetí do
pracovního poměru nebo se nestal náhradníkem, případně pokud nepožádal
uchazeč o zařazení do seznamu uchazečů a s tímto zařazením nevyslovil souhlas.

2) Zpracování osobních údajů probíhá na základě výslovného souhlasu
subjektu údajů
-

pro účely opakovaného výběrového řízení, tzn. opakovaně za předpokladu, že dá
uchazeč k takovému účelu souhlas a jen po dobu trvání souhlasu. Jedná se o
případy, kdy má uchazeč trvalý zájem o určitou pracovní pozici na UTB ve Zlíně,
která aktuálně není neobsazená a v případě vypsání výběrového řízení má zájem se
o tuto pracovní pozici ucházet.

II.
Sdílení osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu uchazeče jsou vedeny fyzicky v šanonech
v kancelářích opatřených bezpečnostním kováním, dostupné pouze oprávněným osobám
personálního odboru s průvodním seznamem uchazečů. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno,
příjmení, titul, kontaktní údaje – email, popř. telefonní číslo, které je nepovinným údajem,
průvodní dopis, profesní životopis s údaji o kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostech a
znalostech uchazeče.
Do seznamu má možnost nahlížet s výjimkou zaměstnanců personálního odboru pouze osoba
oprávněná jednat v pracovněprávních vztazích UTB nebo součásti, tajemník součásti,
případně vedoucí příslušného pracoviště. Neoprávněnou osobou jsou osoby zde neuvedené.
III.
Předávání osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.
IV.
Přístup k osobním údajům
Každý uchazeč má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
stejně jako právo požadovat přenesení osobních údajů. Rovněž má právo vznést námitku
ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů na
emailové adrese: dpo@utb.cz. V případě, že uchazeč poskytl souhlas se zpracováním svých
osobních údajů, má právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnosti včetně ostatních
kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách UTB ve Zlíně v sekci Ochrana osobních údajů.
Zároveň má uchazeč právo podat stížnost prostřednictvím dozorového úřadu.
V.
Lhůty pro zpracování osobních údajů
Lhůty pro zpracování osobních údajů jsou stanoveny ve Spisovém a skartačním řádu UTB ve
Zlíně, který je plně v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se archivnictví.
Osobní údaje uchazečů, které jsou nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z obecně
závazných právních předpisů, bude UTB ve Zlíně zpracovávat po dobu stanovenou
příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu
uchazeče.

Osobní údaje poskytnuté uchazečem na základě jeho souhlasu bude UTB ve Zlíně
zpracovávat po dobu dvou let od poskytnutí souhlasu, nebude-li tento souhlas se zpracováním
osobních údajů ze strany uchazeče odvolán. Uchazeč bere na vědomí, že s blížícím se koncem
uvedené doby může být dotázán, zda-li si přeje i nadále, aby UTB ve Zlíně zpracovávala jeho
osobní údaje k uvedeným účelům a zda-li uchazeč poskytne UTB ve Zlíně k tomuto
zpracování souhlas.

