ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ Č. 2
(osobní údaje uchazečů o zaměstnání)

Správce

Účel zpracování

Právní důvod
Popis kategorií subjektů
údajů
Popis kategorií
osobních údajů
Informace poskytované
subjektům údajů
Příjemci osobních údajů
Lhůta pro výmaz

Technická a organizační
opatření

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Drnovská 507/73
161 01 Praha 6 - Ruzyně
IČ: 00027031
Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, účast ve
výběrovém řízení, předsmluvní jednání o uzavření pracovní
smlouvy / dohody o provedení práce / dohody o pracovní
činnosti
Souhlas uchazeče o zaměstnání a jednání o uzavření
pracovní smlouvy, resp. dohody (čl. 6 odst. 1 písm. a/
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Uchazeči o zaměstnání u Správce
Identifikační a kontaktní údaje uchazečů o zaměstnání, další
údaje poskytnuté uchazeči o zaměstnání v rámci jimi
zaslaných životopisů a motivačních dopisů
Prostřednictvím splnění informační povinnosti, včetně
identifikace Správce a sdělení, kde lze získat další informace
Nejsou plánováni příjemci ani příjemci v třetích zemích.
Osobní údaje budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu
po uplynutí účelu zpracování, popřípadě bezodkladně po
uplynutí doby, na kterou byl souhlas udělen, nebo po odvolání
souhlasu se zpracováním
a) Ochrana před neoprávněným přístupem k osobním
údajům
Přístup k záznamovým zařízením a k listinným evidencím:
Záznamová zařízení a listinné evidence jsou umístěny
v uzamykatelných místnostech správce. Vstup do místností
mají pouze oprávněné osoby. Ostatní osoby mají přístup do
místností pouze v doprovodu oprávněných osob. Softwarový
přístup k záznamovým zařízením je chráněn uživatelským
jménem a heslem.
b) Ochrana před neoprávněným čtením, kopírováním,
přenosem, úpravou a vymazáním osobních údajů
Přístup k osobním údajům je chráněn přístupovým jménem a
heslem. Systém Správce eviduje všechny přístupy
k jednotlivým osobním údajům. Oprávněné osoby jsou
proškoleny, přičemž každé další školení bude zaznamenáno
v provozním deníku Správce. Dále jsou prováděny pravidelné
kontroly nastavení systému a dodržování interních předpisů
Správce.
c) Ochrana před živelnou událostí
Vyjma opatření dle písm. a) a protipožárních opatření nejsou
přijata žádná další opatření.
d) Ochrana před útokem zvenčí (např. hackerský útok)

Zpracovatel

Systém Správce je připojen k internetové síti. Proti napadení z
vnější sítě byla přijata opatření ve formě zabezpečení firewall,
zabezpečení přihlašovacím jménem a heslem, protokolem
HTTPS a opatřeními poskytovatele web-hostingových služeb.
Dalším opatřením jsou pravidelné kontroly systému ze strany
Správcem pověřených osob.
e) Ochrana před neoprávněným použitím přístupových
údajů (nedbalost)
Každý přístup do systému Správce je zaznamenán, přičemž
jednotlivé přístupy lze navzájem porovnat (logy). Přístupová
hesla do systému Správce jsou pravidelně měněna.
f) Ochrana před neznalostí
Všechny oprávněné a pověřené osoby jsou řádně poučeny a
budou pravidelně proškolovány. Poučení a proškolení spočívá
zejména v informování těchto osob o funkčnosti systému
Správce, záznamových zařízení a softwarového vybavení
(včetně aktualizací), jakož i o právech a povinnostech při
zpracování osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.
g) Další opatření
Opatření dle čl. 32 odst. 1 písm. a) až d) Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů v individuálních případech, kdy je to
v zájmu zajištění dostatečné ochrany osobních údajů žádoucí.
MORAWSKA – ORDINACE, s. r. o., poskytovatel
pracovnělékařské péče

