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50 Spr 362/2018
V Lounech dne 18. září 2018

Okresní soud v Lounech přijme vhodného uchazeče/ku na 1 místo

MZDOVÉ ÚČETNÍ

Předpoklady pro výkon funkce mzdové účetní:
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou;
• praxe v oboru alespoň 2 roky
• praktická znalost práce na PC
• znalost vedení účetnictví vítána
• trestní a morální bezúhonnost
• spolehlivost, komunikativnost
• ochota dále se vzdělávat
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Platové zařazení:
• v 9. platové třídě a stupni odpovídajícímu započitatělně praxi podle nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., tj. od 17 300 Kč do 26 110 Kč při plném pracovním úvazku.

Termín k přihlášení:
• do 10. 10. 2018,
• v uvedené lhůtě je nutné doručit přihlášku se všemi požadovanými podklady na adresu 

nebo e-mailem.

Termín nástupu:
• 1.11.2018

K přihlášce k účasti k výběrovému řízení uchazeči připojí:
• motivační dopis,
• strukturovaný životopis,
• kopii dokladu o dosaženém požadovaném vzdělání,
• potvrzení o seznámení se s „Informacemi pro účastníky výběrových řízen Okresního 

soudu v Lounech o zpracování osobních údajů“, které jsou přílohou vyhlášeného 
výběrového řízení.

O přesném čase pohovoru budou zájemci o shora uvedenou pozici, jež doložili kompletní a 
úplné doklady, vyrozuměni e-mailem.

Součástí výběrového řízem, které slouží k výběru nejvhodnějšího kandidáta, bude pohovor 
před komisí určenou předsedkyní soudu.
Předsedkyně soudu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, příp. nevybrat žádného z uchazečů.

Doplňující informace podá ředitelka správy soudu Bc. Irena Zemková,
e-mail: izemkova@osoud.lou.justice.cz

Mgr. Hana Bachová, v.r. 
předsedkyně Okresního soudu v Lounech
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Příloha:

Informace pro účastníky výběrových řízení Okresního soudu v Lounech o zpracování osobních 
údajů

Podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ye dne 27. dubna 2016 
o ochraněfysických osob v souvislosti se opracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o yrusení směrnice 
95/46/ES

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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) Vám 
podáváme informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Okresní soud v Lounech se sídlem Sladkovského 1132, 
440 29 Louny, tel.: 415 629 911, ID dat. schránky: kmpabp2, email: podatelna@osoud.lou.justice.cz.

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?
Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pověřen Mgr. Jan Panoš, se sídlem 
Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 16, 128 12 Praha 2, e-mail: poverenec@msp.iustice.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a v životopisu a v dalších Vámi předložených dokladech, a které 
se vztahují k průběhu výběrového řízení, zpracováváme za účelem plnění právních povinností 
pro zabezpečení výběru vhodného kandidáta/kandidátky na příslušnou pracovní pozici (zejm. zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 198/2009 Sb., o rovném 
zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným třetím osobám.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání výběrového řízení, přičemž po jeho skončení 
Vám budou Vaše osobní údaje vráceny, pokud tak uvedete při poskytnutí Vašich osobních údajů 
pro účely výběrového řízení, nebo budou zničeny.

Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.
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Jaká jsou Vaše ptává a povinnosti?

V souladu se zpracováním osobních údajů Okresním soudem v Lounech můžete uplatnit následující 
práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (či. 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.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenou informací.

Dne.......................................... ........................................................

Jméno, příjmení (tituly) a podpis
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