Informace o zpracování osobních údajů
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV) se sídlem na adrese Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČO:
00022179 jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) tímto v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen "Nařízení") poskytuje informace subjektům údajů o zpracování osobních údajů
v souvislosti s agendou výběrových řízení na obsazení pracovního místa obsazovaného v
pracovním poměru.
Důvodem zpracovávání je plnění povinnosti správce podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.

Správce zpracovává tyto osobní údaje:


jméno, příjmení a titul,



datum narození,



adresa pro doručování,



emailová adresa nebo ID datové schránky,



telefon,



informace o dosaženém vzdělání.

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány pouze po dobu konání výběrového řízení na
obsazení pracovního místa a po jeho obsazení po dobu nezbytně nutnou k zajištění
oprávněných zájmů správce (max. po dobu 3 měsíců). Spolu s pominutím důvodu uchovávání
osobních údajů subjektů získaných při výběrovém řízení na obsazení pracovního místa správce
ukončí zpracování osobních údajů subjektu.
V případě osobních údajů subjektu získaných při výběrovém řízení na obsazení pracovního
místa, jehož výdaje budou hrazeny v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, budou osobní údaje uchovávány do 31. 12. 2033, tedy po dobu, po kterou je
Evropská komise oprávněna provádět kontrolu operačního programu. 1

Subjekt údajů disponuje právy na přístup ke svým osobním údajům a na podrobnější
informace o jejich zpracování, opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, požádání
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Dle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a
Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

o výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování ve zvláštních případech. Svá práva může
subjekt údajů uplatnit prostřednictvím oddělení personálního, resp. náměstka pro řízení sekce
ekonomické, přičemž způsob, jakým může subjekt údajů svá práva uplatnit, je uveden v
základní informaci o zpracování osobních údajů, odkaz na niž je uveden níže.
V případě, že subjekt údajů má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů
správcem, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, Dr. Ing. Luboše Sychru, telefon +420
234 814 303, e-mail: gdpr@msmt.cz.
Základní informace o zpracování osobních údajů správcem jsou též uvedeny na adrese:
http://www.nuv.cz/kontakty/povinne-zverejnovane-udaje

