Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
e-mail: sekretariat@nembo.cz, www: http://www.nembo.cz, tel. 596 096 111

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OSOBY UCHÁZEJÍCÍ SE O ZAMĚSTNÁNÍ
Já, níže podepsaný/á:
Jméno a příjmení: _______________________
beru jako uchazeč o zaměstnání ve společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s., IČ 268 34 022 se sídlem
Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín (dále jen jako „BMN“) na vědomí následující poučení ohledně
osobních údajů, které BMN zpracovává.
BMN zpracovává mé osobní údaje, které mne identifikují (jméno a příjmení, případné tituly, datum narození,
bydliště) a dále dosažené vzdělání a kvalifikaci, údaje o předchozích zaměstnáních, rozsah a dobu výkonu práce
v jednotlivých činnostech, kontaktní údaje včetně telefonního čísla a emailové adresy. Tyto osobní údaje BMN
poskytuji za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici u BMN ve formě životopisu.
Pro potřeby výběrového řízení poskytnu i další vyžadované osobní údaje. V případě získání pracovní pozice
poskytnu BMN další vyžádané osobní údaje sloužící pro potřeby plnění zákonných požadavků zaměstnavatele vůči
zaměstnanci a lékařskou zprávu.
Osobní údaje jsem BMN předal/a zcela dobrovolně a prohlašuji, že jsem jí předal/a pouze aktuální údaje.
Mnou poskytnuté osobní údaje bude BMN zpracovávat pouze po dobu trvání výběrového řízení. Pokud jsem se
přihlásil/a mimo výběrové řízení nebo jsem v něm nebyl/a úspěšný/á, může BMN uchovávat mé údaje po dobu
maximálně:
 ____________měsíců
 do doby otevření výběrového řízení na pozici dle mé kvalifikace
 do doby vypsání nového či opakovaného výběrového řízení
(nehodící se škrtněte či jinak vhodně doplňte)
V případě, že tuto část poučení nechám nevyplněnou, pak beru na vědomí, že BMN mé osobní údaje
uchovávat a dále zpracovávat nebude. Tím se rozumí, že BMN veškeré mnou předané údaje i listiny
vymaže, resp. skartuje.
Beru na vědomí, že BMN vykonává funkci správce mého osobního údaje (podoby) a z tohoto důvodu se na BMN
mohu kdykoliv obracet s námitkou či dotazem na zpracování kteréhokoliv mého osobního údaje. Mohu kdykoliv
žádat přístup k osobnímu údaji. Mohu se na BMN kdykoliv domáhat smazání či skartace všech nebo části mých
osobních údajů.
V případě nesouhlasu se zpracováním či vyřízením mé námitky se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice a rovněž se mohu obrátit se svým nárokem
na odškodnění anebo znepřístupnění videa či jeho části na soud.
Podrobný popis zpracování mých údajů a mých práv s tím souvisejících naleznu na http://www.nembo.cz/cz/onemocnici/ochrana-osobnich-udaju/.

V ______________________dne_______________
________________________________
podpis
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