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Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
IČ 00635162 

se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava 
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

 
1. Tato informace je určena všem osobám, které Městskou nemocnici Ostrava, 

příspěvkovou organizaci (dále jen „MNO“) oslovují s poptávkou zaměstnání, ať už 
samostatně nebo na základě předchozí výzvy MNO (inzerce volných míst apod.), 
(dále jen „uchazeči“). 

2. MNO zpracovává o uchazečích ty informace, které jí sami poskytnou, zejména 
v rámci životopisu nebo osobního dotazníku (vč. e-mailové adresy), zaslaného 
v elektronické či písemné formě. Životopis nebo případné další dokumenty, 
zaslané uchazečem (např. kopie dokladu o vzdělání) jsou po dobu zpracování 
zpracovávány v podobě, v jaké je uchazeč MNO poskytnul, přičemž pro účely 
informování jednotlivých odpovědných pracovníků MNO o uchazeči  
a rozhodování o jeho přijetí je MNO oprávněna tyto dokumenty převést do jiné 
podoby (vytisknout, převést do elektronické podoby atp.)  

3. MNO jakožto správce osobních údajů uchazečů poskytuje tímto subjektům 
osobních údajů ve smyslu čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 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 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující 
informace o zpracování jejich osobních údajů: 

 
Totožnost a kontaktní 
údaje správce 
 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 
IČ 00635162 
se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-
Moravská Ostrava 

Kontaktní údaje pověřence 
pro ochranu osobních 
údajů  

Mgr. Kamila Formanová 
e-mail: poverenec@mnof.cz 
tel: +420 603 488 191 

Účel zpracování osobních 
údajů  

Účelem zpracování je evidence uchazečů o zaměstnání 
v MNO, a to jak pro účely rozhodnutí o přijetí, tak i pro 
nepřijetí uchazeče. 

Právní základ zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné 
pro provedení opatření přijatých před uzavřením 
smlouvy na žádost subjektu údajů (přijatí uchazeči) 
čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – udělení souhlasu se 
zpracováním osobních údajů (nepřijatí uchazeči) 

Příjemci nebo kategorie 
příjemců osobních údajů 

Osobní údaje uchazečů a jimi zaslané dokumenty 
nejsou bez souhlasu uchazeče nikdy předávány třetím 
osobám mimo MNO. 

Předání osobních údajů do 
zemí mimo EU 

MNO nepředává osobní údaje uchazečů do žádných 
zemí mimo EU, a to ani v rámci využívání jakýchkoli 
datových úložišť a cloudových služeb. 

Doba uložení osobních 
údajů 

Osobní údaje uchazečů a jimi zaslané dokumenty MNO 
uchovává do doby konečného rozhodnutí o přijetí nebo 
nepřijetí uchazeče.  

mailto:poverenec@mnof.cz
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V případě, že je uchazeč přijat a je s ním sjednán 
pracovněprávní vztah, a to jak na základě pracovní 
smlouvy, tak dohod, stávají se zaslané dokumenty 
součástí jeho osobního spisu, přičemž životopis slouží 
k ověření pravdivosti tvrzení v životopisu uvedených. 
Po uplynutí 1 roku trvání pracovního poměru je 
životopis skartován.  
V případě, že uchazeč není přijat, uchovává MNO jeho 
životopis pouze na základě jím uděleného souhlasu,  
a to po dobu nejdéle 1 roku, za účelem případného 
oslovení uchazeče v rámci dalších výběrových řízení.   
Po uplynutí uvedené lhůty MNO veškerou listinnou 
dokumentaci vztahující se k uchazeči skartuje  
a elektronickou dokumentaci vymaže ze všech systémů. 
To nemá vliv na pracovněprávní dokumentaci, 
vedenou k uchazeči v případě, že s ním je sjednán 
pracovní poměr. 

Právo na přístup 
k osobním údajům 

Uchazeč má právo na MNOF požadovat, aby mu 
poskytla přístup k jeho osobním údajům 
zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě 
výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu 
k jednotlivým účelům zpracování. Uchazeč je rovněž 
oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích jeho 
osobních údajů v MNO.  

Právo na vysvětlení a 
opravu osobních údajů 

V případě, že se uchazeč domnívá, že MNO jeho osobní 
údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem 
(zejména s účely a právními základy zde 
identifikovanými) nebo s právními předpisy, je 
oprávněn na MNO požadovat vysvětlení a sjednání 
nápravy. Zpracovává-li MNO nepřesné osobní údaje 
uchazeče, je uchazeč oprávněn po jejich identifikaci 
požadovat jejich opravu. 

Právo na výmaz osobních 
údajů 

Uchazeč je oprávněn požadovat na MNO výmaz jeho 
osobních údajů, pokud: 
- tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro 
    vymezené účely zpracování, nebo 
- uchazeč odvolal svůj souhlas se zpracováním 
    osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto 
    zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo 
- uchazeč vznesl námitky proti zpracování osobních 
    údajů a neexistují žádné převažující důvody pro 
    zpracování, nebo 
- údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní 
    povinnosti MNO, nebo 
- údaje byly zpracovávány protiprávně. 

Právo na omezení 
zpracování 

Uchazeč je oprávněn požadovat na MNO omezení 
zpracování osobních údajů v následujících případech: 
- uchazeč popírá přesnost zpracovávaných osobních 

údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby MNO 
mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit, 

-   zpracování osobních údajů je dle uchazeče 
protiprávní a tento odmítá provedení výmazu 
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osobních údajů, 
-   MNO osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely 

zpracování, ale uchazeč je požaduje pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků. 

S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno 
právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich 
prostého uložení až do splnění účelu omezení 
prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl 
k takovému zpracování uchazečem udělen souhlas, 
nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu 
určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo  
z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické 
osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu 
Evropské unie nebo České republiky. 

Právo na podání stížnosti V případě podezření, že MNO zpracovává osobní údaje 
uchazeče v rozporu s právními předpisy nebo tímto 
dokumentem nebo nevyhoví-li MNO některému z výše 
uvedených požadavků uchazeče, je uchazeč oprávněn 
podat stížnost dozorovému orgánu – Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. 

Právo nebýt předmětem 
automatizovaného 
rozhodování včetně 
profilování 

MNO neprovádí s osobními údaji uchazeče žádné 
operace, založené výhradně na automatizovaném 
zpracování, na základě nichž by byla přijímána 
rozhodnutí, které by pro něj měly právní účinky nebo 
by se ho obdobným způsobem významně dotýkaly. 

Informace o způsobu 
uplatnění práv uchazečem 

Práva dle tohoto dokumentu může uchazeč uplatnit 
následujícími způsoby: 
- osobně na podatelně MNO na adrese Nemocniční 

898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, na 
základě předložení platného občanského průkazu; 

- elektronicky prostřednictvím datové schránky 
uchazeče; 

- e-mailem s elektronickým podpisem 
založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném 
certifikační autoritou uznávanou v ČR. 

Dobrovolné / povinné 
poskytnutí osobních údajů 

Zaslání poptávky zaměstnání MNO nebo jakákoli 
reakce uchazeče na nabídku zaměstnání v MNO je pro 
uchazeče zcela dobrovolná, stejně jako poskytnutí 
jakýchkoli osobních údajů nebo dokumentů. V případě, 
že informace poskytnuté ze strany uchazeče nejsou 
dostačující k rozhodnutí o jeho přijetí nebo nepřijetí, 
vyzve MNO k jejich doplnění. V případě, že informace 
včetně požadovaných osobních údajů doplněny 
nebudou, nebude se MNO žádostí uchazeče nadále 
zabývat a veškeré přijaté informace o uchazeči 
odstraní. 
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Automatizované 
rozhodování 

MNO na základě osobních údajů přijatých od uchazeče 
neprovádí žádné činnosti, v rámci nichž by docházelo 
k automatizovanému rozhodování nebo k profilování 
uchazeče ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4, které by pro 
uchazeče mělo právní účinky nebo které by se jej 
jakkoli významně dotýkalo. 

 
4. Tyto informace jsou uchazeči poskytnuty na internetových stránkách MNO v sekci  
     Info o nemocnici/OOÚ a formou odkazu na internetové stránky v e-mailu, kterým   
     MNO uchazeči potvrzuje přijetí žádosti uchazeče.  
 
 


