
 

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání 

 

Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. respektuje a chrání osobní údaje a 

postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení). 

 

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost Filosofický ústav 

Akademie věd České republiky, v. v. i. se sídlem Jilská 1, 110 00 Praha 1, IČ 67985955, DIČ 

CZ67985955, zastoupený ředitelem PhDr. Ondřejem Ševečkem, Ph.D. Správce je možné 

kontaktovat prostřednictvím emailu sekretariat@flu.cas.cz, nebo na telefonním čísle +420 221 183 

201. 

 

Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. zpracovává osobní údaje uchazečů o 

zaměstnání za účelem posuzování vhodnosti kandidáta na pracovní pozici. Osobní údaje jsou 

shromažďovány od uchazeče. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je 

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce). 

Oprávněným zájmem správce je ochrana jeho majetkových zájmů jako budoucího zaměstnavatele. 

 

Příjemci osobních údajů zpracovávanými v souvislosti s výběrovým řízením jsou ředitel 

pracoviště, zaměstnanci personálního oddělení, sekretariát ředitele a členové výběrové komise. 

Správce nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí ani do mezinárodních organizací.  

 

Správce uchovává osobní údaje v souvislosti s výběrovým řízením do ukončení výběrového řízení. 

Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo 

na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti 

zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu. 

Rozsah těchto práv je specifikován v Nařízení v čl. 12 – 22 a v čl. 77. Při zpracování osobních 

údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.  

 

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro posouzení vhodnosti kandidáta na pracovní pozici 

v rámci výběrového řízení a pro případné uzavření pracovní smlouvy. Bez poskytnutí osobních 

údajů nebude možné zúčastnit se výběrového řízení a případně uzavřít se správcem pracovní 

smlouvu.  

 

 


