INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, IČO: 000 23 817, se sídlem Praha
10, Šrobárova 48, PSČ: 100 41, (dále jen „my“ nebo „SÚKL“) věnujeme ochraně osobních údajů
velkou pozornost.
V tomto dokumentu naleznete informace pro uchazeče o pracovní nebo služební místa v SÚKL o
tom, jaké osobní údaje zpracováváme, právní důvody zpracování, k jakým účelům údaje používáme,
a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

A.

Osobní údaje uchazečů o služební nebo pracovní místo v SÚKL zpracováváme v rozsahu, ve kterém
jsou zadány do příslušné žádosti či formuláře.
Kategorie osobních údajů, které v této souvislosti zpracováváme, jsou tedy následující:
a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména rodné číslo, datum narození, titul, jméno a
příjmení, příp. IČO a DIČ;
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí zejména adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;
c) údaje o zdravotním stavu, jimiž se rozumí informace, které uchazeč předloží k prokázání
potřebné zdravotní způsobilosti;
d) údaje nezbytné k výběru uchazeče, jimiž se rozumí zejména další údaje, které potřebujeme
při výběru vhodného uchazeče, jako jsou údaje o jeho vzdělání, předchozí praxi, trestní
bezúhonnosti, lustrační osvědčení nebo další informace, které nám uchazeč poskytne
v rámci svého životopisu nebo motivačního dopisu.
B.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

B.1.1

Zpracování na základě plnění právních povinností

Pokud jste podali žádosti o přijetí/zařazení/jmenování na služební místo, tak Vaše osobní údaje
zpracováváme na základ plnění naší právní povinnosti a nemusíme tedy pro takové zpracování
získat souhlas subjektu údajů. Tyto povinnosti v souvislosti s vedením výběrového řízení na služební
místo nám ukládá zákon č. 234/2014 Sb, o státní službě.
Za tímto účelem jsou osobní údaje uchovávány v rámci spisu vedeném o příslušném výběrovém
řízení nejdéle po dobu 10 let.
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B.1.2

Zpracování na základě provedení opatření před uzavřením smlouvy

Pokud jste podali žádost o přijetí na pracovní místo, tak Vaše osobní údaje zpracováváme pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tj. pracovní smlouvy) na Vaši žádost a ani
pro takové zpracování nemusíme získat výslovný souhlas subjektu údajů. Jinými slovy
zpracováváme takové údaje, které slouží k tomu, aby byl vybrán nejvhodnější uchazeč a byla s ním
následně uzavřena pracovní smlouva či dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Za tímto účelem jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu realizace výběrového řízení.
B.1.3

Zpracování na základě souhlasu

Pokud jste v rámci zájmu o konkrétní služební nebo pracovní místo rovněž souhlasili, abychom Vám
dali vědět v případě, že pro Vás budeme někdy v budoucnu mít i jinou vhodnou pozici, než je ta, na
kterou jste se hlásili, tak Vaše osobní údaje zpracováváme také po ukončení daného výběrového
řízení. Po skončení výběrového řízení tak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze za účelem
nabídky dalších vhodných pozic u nás, a to pouze v případě, že jste k tomu dali výslovný souhlas.
Za tímto účelem jsou osobní údaje uchovávány po dobu trvání souhlasu, který byl udělen až na dobu
3 let. Souhlas však lze samozřejmě kdykoliv odvolat.
C.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme ?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme
shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky
zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Takové zpracování tedy provádí pracovníci
SÚKL, a to pouze ti, kteří tyto údaje nezbytně potřebují k naplnění účelu, za kterým údaje
zpracováváme, tj. vedení výběrového řízení na pracovní nebo služební místo.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to
při ověřování Vaší bezúhonnosti pro účely výběrového řízení prostřednictvím informačních systémů
státní správy.
Pro zpracování osobních údajů rovněž můžeme v některých případech využívat služeb dalších
zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou
popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
Takovým zpracovatelem je aktuálně společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1569/2c, která pro nás spravuje formuláře, pomocí kterých na našich webových
stránkách odpovídáte na inzerovaná volná místa.
D.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci příslušné
žádosti či formuláře, ať již v listinné nebo elektronické podobě. Někdy můžeme další údaje zjišťovat
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též z veřejně dostupných zdrojů a rovněž informačních systémů státní správy jako je Informační
systém Rejstříku trestů.
E.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je uplatnit ?

Informace o tom, jaká práva při zpracování osobních údajů máte, jak je uplatnit a na koho se
v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů obracet naleznete na webových
stránkách SÚKL na adrese: http://www.sukl.cz/ochrana-osobnich-udaju
Informace na uvedeném odkaze naleznete pod písmeny E., F. a G.
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