
Souhlas se zpracováním osobních údajů   
 

ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) 

 
 

.................................................................................................................................................... 

Titul, jméno a příjmení, datum narození (subjektu údajů) 

 
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov, IČ  469 62 778 (dále jen „správce 
OÚ“) uděluji svůj dobrovolný a výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 
kontaktní údaje, žádosti o zaměstnání, životopisu, dokladech a potvrzeních týkajících se mého vzdělání 
či kvalifikace, případně v jiných mnou poskytnutých materiálech, souvisejících s žádostí o zaměstnání, 
za účelem zařazení uchazeče do Evidence zájemců o zaměstnání pro budoucí výběrové řízení. Osobní 
údaje budou archivovány po dobu 1 roku od předání. 
 

Potvrzuji, že jsem byl/a poučena o těchto mých právech:  
 
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má Subjekt údajů právo: 
 

 požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem 

 požádat o kopii těchto osobních údajů 

 požádat o opravu nepřesných osobních údajů 

 požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel 

zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo 

pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně  

 požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje, ale 

Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků) 

 na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů zpracované 

automatizovaně na základě souhlasu Subjektu jinému správci) 

 
Jsem si vědomý/á, že výše udělený souhlas je dobrovolný a mohu ho kdykoliv odvolat na základě své 
písemné žádosti na adresu správce OÚ nebo e-mailem na adresu: „OUDT@DTVS.CZ“. Současně 
prohlašuji, že jsem byl informovaný/á podle čl. 13 a 22 Nařízení o právech a informacích týkajících se 
ochrany mých osobních údajů. 

 

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých 
osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých údajů za podmínek 
výše uvedených. 

 

 

V ........................................... , dne:                  

     _________________________________ 

                                                   Podpis uchazeče o zaměstnání 

 
 

mailto:OUDTPV@DTVS.CZ

