Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů
(OECI) a Českou společností pro akreditaci
ve zdravotnictví.
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika

Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazečů o zaměstnání pro
účely dalšího oslovování (i opakovaného) MOÚ, v případě nabídky
jiných volných míst a účasti v dalších výběrových řízeních

Souhlasím, v případě mého nepřijetí do pracovního poměru, s uchováním mých osobních údajů
(jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaje o vzdělání, doplňující informace, údaje uváděné
v životopise) Masarykovým onkologickým ústavem (IČO: 00209805), jako správcem, po dobu 1
roku v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ a to pro účely dalšího oslovování (i opakovaného)
MOÚ, v případě nabídky jiných volných míst a účasti v dalších výběrových řízeních.

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv bez udání důvodů odvolat a to způsoby níže
uvedenými, viz Informace o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Odvolání
souhlasu, ale nebude mít vliv na zákonnost zpracování prováděného správcem do doby odvolání
souhlasu.
Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem a právním základem zpracování mých
osobních údajů pro výše uvedený účel je tento souhlas.
Prohlašuji, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné, tj. udělením souhlasu nebylo podmíněno
plněním či uzavřením smlouvy nebo poskytnutí jiné služby ze strany správce.
Tímto také beru na vědomí, že MOÚ přijal ve svém Prohlášení o zpracování osobních údajů,
které je k dispozici na www.mou.cz v části Dokumenty – GDPR a ochrana osobních údajů,
zásady ochrany osobních údajů, kde se dočtu více o zpracování osobních údajů a mých
právech. Kdykoli se také můžu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese dpo@mou.cz.
Aktuální informace o pověřenci naleznu na webu www.mou.cz nebo v Informacích o
zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ.
Beru na vědomí, že tento souhlas bude MOÚ uchovávat po dobu 6 měsíců ode dne vyřazení
z Databáze uchazečů o zaměstnání v MOÚ.
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