OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 3
Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3,
tel.: 221 477 311(803), fax: 221 477 243, e-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz, IDDS: 5thab2j
51 Spr 86/2018

Obvodní soud pro Prahu 3 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
asistentky/asistenta soudce

-

pozice vhodná pro absolventa
samostatnost a pečlivost
12. platová třída od 22.160, - do 33.300,- Kč (zařazení podle počtu let praxe)
další benefity
pružná pracovní doba
předpokládaný nástup ihned či na základě domluvy
výběrové řízení proběhne dle domluvy s jednotlivými uchazeči/uchazečkami

Požadavky:
-

vysokoškolské vzdělání v oboru právo (ukončené magisterské studium) absolvent
jednooborového studia na vysoké škole v ČR
bezúhonnost
čistý trestní rejstřík
způsobilost k právním úkonům

Náležitosti přihlášky:
-

strukturovaný životopis
motivační dopis
kopie/scan dokladu o vzdělání
seznámení s Poskytnutím informace uchazečům o zaměstnání o shromažďování, uložení
a zpracování jejich osobních údajů u Obvodního soudu pro Prahu 3

Přihlášky je nutno zaslat na mklinderova@osoud.pha3.justice.cz

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 3
Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3
tel.: 221 477 311(803), fax: 221 477 243, e-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz, IDDS: 5thab2j

Poskytnutí informace uchazečům o zaměstnání
o shromažďování, uložení a zpracování jejich osobních údajů
u Obvodního soudu pro Prahu 3
v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 „GDPR“)
I.
Identifikace organizace

Obvodní soud pro Prahu 3, se sídlem Jagellonská 1734/5, Praha 3, právní forma: organizační
složka státu, IČO: 00024406, tel.:221 477 311 (803), fax: 221 477 243, mail:
podatelna@osoud.pha3.justice.cz, datová schránka: IDDS: 5thab2j.
II.
Důvod zpracování osobních údajů
Uchazeči o zaměstnání jsou při vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa informováni, že zaslaná
data budou zpřístupněna jen členům výběrové komise. K výběrovému řízení jsou požadovány jen
nejnutnější údaje sloužící zejména k posouzení vzdělání, kvalifikace, pracovních zkušeností uchazeče.
Uchazeč o zaměstnání zasláním svého životopisu do výběrového řízení vyjadřuje souhlas se skutečností,
že osobní údaje v životopisu uvedené budou použity pro účely tohoto výběrového řízení. Uchazeč může
kdykoliv požádat o vyřazení z výběrového řízení a vrácení, nebo skartování jím poskytnutých osobních
údajů. Po ukončení výběrového řízení je poskytnutý životopis komisí skartován ve skartovacím stroji,
nebo uchazeči vrácen na základě jeho žádosti.
III.
Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám
Osobní data uchazečů o zaměstnání nejsou zpřístupňována třetím osobám.

IV.
Správce osobních údajů
Ve smyslu článku 4 GDPR je zdejší soud správcem Vašich osobních údajů. Identifikační údaje: Obvodní
soud pro Prahu 3, se sídlem Jagellonská 1734/5, Praha 3, právní forma: organizační složka státu, IČO:
00024406, tel.:221 477 311 (803), fax: 221 477 243, mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz, datová
schránka: IDDS: 5thab2j.
Společným pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jan Panoš, zaměstnanec Ministerstva
spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 12 Praha 2, tel: 221 997 111, datová schránka: kq4aawz, IČO: 00
02 54 29, e-mail: posta@msp.justice.cz.
Dozor nad zpracováním osobních údajů provádí Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: 420 234 665 111, fax: 420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz. Na tento
úřad se můžete s námitkou ke způsobu zpracování osobních údajů obrátit.
Tímto soud informuje uchazeče o zaměstnání o důvodech, způsobu zpracování a ochraně těchto
osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s výše uvedenou informací:

Praha, dne………………………………………………………………….…….

jméno, příjmení (čitelné)………………………………………………..…………

podpis…………………………………………………………………………….

