Správce osobních údajů: příspěvková organizace Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Šternberk,
Opavská 8, 785 01 Šternberk

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
a) Ing. Vladimír Marchovský
b) adresa: Olomoucká 25, 785 01 Šternberk, mobil: +420770173064,
email: poverenec.oou@sou-stbk.cz

Jméno a příjmení zaměstnance …………………………………………………………

Souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnanců
I. Správce osobních údajů
Uděluji tímto souhlas Střední odborné škole lesnické a strojírenské Šternberk, 785 01 Šternberk, Opavská 8,
IČ: 00848794 (dále jen správce), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob
(„dále jen GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

-

II. Rozsah zpracování osobních údajů
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Datum narození
Bydliště
E-mail
Č. OP
Č. a skupinu ŘP
Č. účtu
Kvalifikační údaje a doklady o dosaženém vzdělání, předchozí praxi a jazykových znalostech
Výpis z rejstříku trestů
Zdravotní pojišťovna
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu práce
Výši a strukturu mzdy, přehled exekucí a srážek ze mzdy
Rodinný stav, údaje o rodinných příslušnících a to konkrétně, jméno, příjmení, datum narození a státní
příslušnost

III. Účel zpracování
Osobní údaje zaměstnanců budou správcem v různých časových rozmezích zpracovávány za účelem vytváření,
hodnocení a přizpůsobování personálních a odměňovacích systémů a pro řízení dalších strategických postupů.
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IV. Způsob zpracování a zpracovatelé
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K osobním údajům budou mít přístup pouze
pověření pracovníci, zaměstnavatel (ředitel a zástupci ředitele), mzdová účetní, personalistka a správce IT.
V. Platnost souhlasu
Poskytnutí osobních údajů v rozsahu nad rámec stanovený zákonem je dobrovolné. Informaci o tom, které
osobní údaje jsou u konkrétního zaměstnance zpracovávány nad rámec zákona, poskytne obratem na vyžádání
Personalistka společnosti. Souhlas zaměstnance je udělován na trvání pracovního poměru, nejdéle však na dobu
dvaceti let.
VI. Poučení
Zaměstnanec má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Zjistí-li,
nebo domnívá-li se zaměstnanec, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, či požadovat aby byl odstraněn takto
vzniklý stav.
Zejména může žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zaměstnanec má právo
obrátit se prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů správce, Ing Vladimíra Marchovského na Úřad
pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, a to zejména v případu, kdy správce nevyhoví
jeho žádosti o vysvětlení, či odstranění stavu vzniklého zpracováním jeho osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem.
V případě vzniku nemajetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů může zaměstnanec uplatnit svůj nárok
podle obecných předpisů (občanský zákoník).
VII. Závěrečné ujednání
Zaměstnanec uděluje tímto výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a pro účely,
které jsou uvedeny v tomto oznámení o zpracování údajů, a to na dobu trvání pracovního poměru u Střední
odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk, nejdéle však na dobu dvaceti let.

Ve Šternberku dne …………………………….

…………………………………………………………………
Jméno a příjmení zaměstnance

………………………………………………….
Podpis zaměstnance
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