
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… 
 
Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 
27.04.2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 
 
Město Vamberk, se sídlem Husovo náměstí 1, 517 54, IČO: 00275492., jako správce, je 
oprávněno zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím 
určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou 
zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce či případně zaměstnancům 
zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas lze kdykoliv 
písemně odvolat. 
 
Osobními údaji rozumíme jména a příjmení, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, 
státní příslušnost, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státní občana), telefonní čísla a e-mailové adresy, výpis z evidence rejstříku trestů fyzických 
osob, doklady o dosaženém vzdělání přip. další osobní údaje v rozsahu pro přihlášku do 
výběrového řízení. 
 
Město Vamberk bude zpracovávat a uschovávat výše uvedené osobní údaje, které pak smí 
účelně využít v rámci výběrového řízení a poskytnout je členům výběrového řízení.  
 
Svými podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl městem Vamberk informován o svých 
právech a povinnostech, zejména o svém právu 

a) na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení) 
b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení) 
c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení) 
d) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení) 
e) na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení) 
f) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či 

pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení) 
g) podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení) 

 
Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím 
tohoto formuláře je zcela dobrovolné. 
Jmenovaným pověřencem za správce osobních údajů je: Michal Kalous, 
informatik@vamberk.cz. 
 
Správce osobních údajů zpracovává výše uvedené osobní údaje v míře a za účelem 
uvedeným výše. Na správce osobních údajů je možno se obracet za účelem uplatnění práva 
na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, 
vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv 
podle Nařízení. Správce je možno kontaktovat na adrese: Městský úřad Vamberk, Husovo 
náměstí 1, 517 54  Vamberk, tel: 494 548 111 e-mail: podatelna@vamberk.cz nebo datovou 
schránkou f83bqus. 
 

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím 
tohoto formuláře je zcela dobrovolné, a dále že se mohu výše uvedenými způsoby obrátit na 
správce přip. pověřence v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
 
 
Ve …………………… dne…………………….            ……………………………………. 
                                    (podpis) 
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