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OPATŘENÍ

DĚKANKY

EF č. 20 / 2008

Opatření děkanky EF JU k ochraně osobních údajů při plnění povinností
správce a zpracovatele osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.

Ve smyslu zpřísnění právního režimu používání rodného čísla tak, že je možné jej používat jen
stanoví-li to zvláštní zákon nebo se souhlasem jeho nositele a Opatření rektora č. R 114 vydávám
na EF JU toto opatření:
Ve všech pracovních smlouvách bude uvedeno následující ustanovení:
„Souhlasím s používáním rodného čísla v pracovněprávní dokumentaci.“
Zákon č. 101/2000 Sb.v platném znění, o ochraně osobních údajů, ukládá povinnosti správci
osobních údajů. K zajištění řádného nakládání s osobními údaji studentů a zaměstnanců JU
(např. u studijních, personálních, mzdových, CIT útvarů) jsou příslušní zaměstnanci, kteří
přicházejí do styku s osobními údaji při své pracovní činnosti, povinni uzavřít se
zaměstnavatelem poučení, které tvoří přílohu č. 2 tohoto opatření.
Odmítnutí podpisu poučení může být považováno za nesplnění předpokladů pro výkon práce.
Poučení se vztahuje na všechny zaměstnance EF JU bez rozdílu pracovního zařazení.

prof. Ing. Magdalena Hrabánková,CSc., prof.h.c.
děkanka EF JU

Přílohy:

č.1 Prohlášení o souhlasu s používáním rodného čísla – vzor
č.2 Poučení o ochraně osobních údajů – vzor

Rozdělovník: vedoucí kateder a nákladových středisek EF , personalistka EF, účetní EF –
mzdová i finanční , tajemník EF

Příloha č. 1

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta
o

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU

Já, níže podepsaný ………………………………………………………………………
rodné číslo

……………………………………………..

bytem :

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby zaměstnavatel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta shromažďovala a zpracovávala osobní údaje týkající se mé osoby pro účely
personální potřeby , a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního
poměru. Zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovaných osobních
údajů.

V ………………………………………….. dne ………………………………..

……………………………………………………..
podpis

Příloha č. 2

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta

POUČENÍ
o dodržování Zákona č. 101/2000 Sb v platném znění o ochraně osobních údajů
Níže uvedená osoba byla seznámena s jejími právy a povinnostmi v oblasti ochrany
osobních údajů studentů a zaměstnanců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ekonomické fakulty JU. Byla seznámena s obsahem Zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění
o ochraně osobních údajů ( dále jen zákon ) .
Byla seznámena s povinnostmi, které jsou stanoveny v § 11, § 13, § 14 a § 15 zákona,
zejména s povinností :
1. Dodržovat stanovené povinnosti při ochraně osobních údajů.
2. Zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, k nímž má nebo měla přístup, pokud není
této povinnosti oprávněným subjektem zproštěna.
3. Neumožnit přístup k osobním údajům neoprávněné osobě.
Dále byla seznámena se všemi následky porušení povinností stanovených zákonem a
s možností uložení sankce za spáchání deliktu, která spočívá v uložení smluvní pokuty ve výši
10 000,- Kč. Povinnost náhrady případné škody zaměstnavateli tím není dotčena.

V ………………………………………………

dne ……………………………………….

Poučená osoba :
Jméno a příjmení : …………………………………………. r.č. ……………………………..
Pracovní zařazení : …………………………………………. Podpis …………………………

Poučení provedl :
Jméno a příjmení :
Funkce
:
Podpis
:

