Spr 1195/2019
PŘIHLÁŠKA
do výběrového řízení vyhlášeného předsedou Krajského soudu v Brně dne 17. 6. 2019 na
obsazení na obsazení míst kandidátů na funkci soudce insolvenčního úseku Krajského
soudu v Brně.
Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
Kontaktní telefon a e-mail:
Adresa trvalého bydliště:
Kontaktní adresa pro zasílání
korespondence, je-li odlišná od
adresy trvalého pobytu:
Přesný název vysoké školy v
České republice, na které
uchazeč získal vzdělání
řádným ukončením studia v
magisterském studijním
programu v oblasti práva, a
datum ukončení studia:
Datum složení odborné justiční
zkoušky, advokátní zkoušky,
závěrečné zkoušky právního
čekatele, notářské zkoušky
nebo exekutorské zkoušky:
Dosavadní právní praxe (§ 71
odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. o
soudech a soudcích):
Odborná publikační činnost:

Jazykové znalosti, včetně
úspěšného složení státní
zkoušky:
Ostatní (další schopnosti,
znalosti, zkušenosti apod.):

Informace o zpracování osobních údajů účastníků výběrového řízení
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“) podáváme informaci o zpracování Vašich osobních údajů.
1) Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je Krajský soud v Brně se sídlem Rooseveltova 648/16,
601 95 Brno, tel.: 546 511 111, ID datové schránky: 5wwaa9j, e-mail:
podatelna@ksoud.brn.justice.cz.
2) Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Mgr. Jan Panoš, státní
zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti, tel.: +420 221 997 476, e-mail:
poverenec@msp.justice.cz.
3) Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci přihlášky, životopisu a
dalších dokladů předložených ve výběrovém řízení.
4) K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci výběrového řízení, zpracováváme za
účelem plnění:
a) právních povinností při výběru vhodného kandidáta na funkci soudce, který splňuje
předpoklady podle § 60 a § 71 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, a
b) podmínek Memoranda o spolupráci ministra spravedlnosti a předsedů krajských soudů
při výběru soudců.
5) Jak zpracovávame Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v analogové formě ve spise.
6) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
Vaše osobní údaje jsou předávány členům výběrové komise, v nezbytném rozsahu Justiční
akademii za účelem přípravy písemného testu a psychologickému pracovišti vybranému
Ministerstvem spravedlnosti za účelem psychologicko-diagnostického vyšetření. Osobní
údaje kandidáta navrženého na jmenování do funkce soudce se předávají Ministerstvu
spravedlnosti, Úřadu vlády a Kanceláři prezidenta republiky.
7) Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu půl roku od ukončení výběrového řízení a u
kandidáta jmenovaného do funkce soudce dále po dobu délky funkčního období.
8) Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní
organizace)?
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.
9) Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete uplatnit tato práva:
a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)
c) právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
d) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
e) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)
Podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodu Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést
námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě
právního titulu, oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci včetně profilování založeného na těchto právních titulech.

Prohlášení uchazeče
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenou informací a beru na vědomí, že po
skončení výběrového řízení mi budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na
písemnou žádost, a že s nevyžádanými osobními údaji bude Krajským soudem v Brně
naloženo v souladu souladu s platnými právními předpisy.
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly předány členům výběrové komise a v nezbytném
rozsahu Justiční akademii za účelem přípravy písemného testu.
Budu-li při pohovoru hodnocen/a stupněm „doporučuje se na pozici kandidáta na funkci
soudce“, na výzvu se podrobím psychologicko-diagnostickému vyšetření u odborného
psychologického pracoviště vybraného Ministerstvem spravedlnosti, jehož cílem je posouzení
osobnostních předpokladů uchazeče pro výkon funkce soudce. Souhlasím s tím, aby
odbornému psychologickému pracovišti byl předložen můj životopis a osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro účely vyšetření. Souhlasím s tím, aby informace o výsledku vyšetření byla
příslušným pracovištěm sdělena osobám podílejícím se na výběru kandidátů na jmenování do
funkce soudce (výběrová komise, předseda a pracovníci personálního oddělení Krajského
soudu v Brně), a budu-li navržen/a na jmenování, také osobám a orgánům podílejícím se na
procesu jmenování soudců. Souhlasím i s tím, aby uvedeným osobám a orgánům byly
předloženy i další doklady, zprávy a stanoviska vyžádané pro účely ověření, zda splňuji
předpoklady pro ustanovení do funkce soudce (§ 60 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a
soudcích) a pro přidělení ke Krajskému soudu v Brně na úsek insolvenčního soudnictví (§ 71
odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích).
Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a, že na případné budoucí jmenování soudcem není,
ani při splnění všech stanovených podmínek, právní nárok.
Bude-li postup při výběru soudců upraven v zákoně o soudech a soudcích, beru na vědomí, že
nová právní úprava se bude v plné míře vztahovat i na uchazeče, kteří úspěšně splnili
podmínky všech fází výběrového řízení, ale pro nedostatek volných soudcovských míst či z
jiných důvodů nebyli navrženi a jmenováni do funkce soudce.

V................................... dne ...............................................

Podpis:

