Informace o sběru a nakládání s osobními údaji:
Směrnice upravující požadavky před nástupem do pracovně-právního poměru a po uzavření pracovní
smlouvy, náhled na formulář pracovní smlouvy
Správcem osobních údajů je město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, IČ: 00282707.
Pověřenec: Mgr. Kateřina Trtílková, tel. 549 439 713, e-mail: katerina.trtilkova@tisnov.cz.
Sbíráme osobní údaje pro účely uzavření pracovní smlouvy (Dohody o provedení práce) a s tím
souvisejících legislativních povinností:
1. Splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c) Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů – jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, rodné číslo
2. Oprávněný zájem v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
– kontaktní údaje – telefon a e-mail pro účely komunikace v organizačních a informačních
záležitostech
3. Splnění smlouvy v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů –
číslo účtu, na který je zasílána odměna
Zaměstnavatel plní legislativní povinností, které jsou dány zejména zákony:
•
č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
•
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
•
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
•
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
•
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
•
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
•
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
•
č. 280/2009 Sb. daňový řád.

Dohody o provedení práce jsou v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov II, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009057 předávány poskytovateli dotace – MŠMT, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Pracovní skupina či vzdělávací akce budou fotografovány, fotografie budou použity ke
zdokumentování v rámci projektu Programu rozvoje vzdělávání a mohou být zveřejněny na webových
stránkách města Tišnova.
Pokud si nadále nepřejete být účastníkem projektu MAP, zašlete tuto skutečnost písemným
oznámením na e-mail: liba.beranova@tiscali.cz.
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich
osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Osobní
údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu podle
příslušného právního předpisu. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na
základě prokázaného zákonného důvodu.
Účastník projektu MAP jako subjekt údajů má možnost uplatnit u správce svá práva dle příslušných
zákonných ustanovení (jedná se o právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na
opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních
údajů, právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů).
Účastník projektu MAP jako subjekt údajů má právo vznést u správce písemnou námitku proti
zpracování svých osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

