
Příloha č. 2

ÚDAJE POSKYTNUTÉ UCHAZEČEM/UCHAZEČKOU

 

Já, níže podepsaný/á, poskytuji Ministerstvu financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 
525/15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana (dále jen „ministerstvo“), své osobní údaje za účelem 
obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ministerstvem k ověření mé 
bezúhonnosti, jako jednoho z požadavků k přijetí uchazeče/uchazečky na služební místo 
obsazované osobou v pracovním poměru dle § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno: 

Příjmení: 

Rodné příjmení: 

Datum narození:

Rodné číslo: 

Pohlaví: 

Místo narození: Okres narození: 

Stát narození: Státní občanství: 

Adresa místa trvalého pobytu: 

Ministerstvo je dle § 30 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
oprávněno v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru požadovat od fyzické 
osoby, která se u něj uchází o práci, jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením 
pracovní smlouvy. Požadavek na bezúhonnost zaměstnance státní správy vyplývá z § 25 odst. 1 
zákona o státní službě a osvědčuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů. Poskytnutí osobních 
údajů pro účely ověření Vaší bezúhonnosti prostřednictvím vyžádání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů přímo ministerstvem je dobrovolné, pokud však své osobní údaje ministerstvu 
neposkytnete, musíte splnění předpokladu bezúhonnosti doložit sám/sama výpisem z Rejstříku 
trestů, který není starší než 3 měsíce, jinak by nebylo možno pracovní smlouvu s Vámi uzavřít.

Ministerstvo je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 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“). 
Ministerstvo zpracovává Vaše osobní na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jelikož 
zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy na 
žádost subjektu údajů.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů je k zveřejněna na internetových stránkách 
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ministerstva https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informace-o-zpracovani-
osobnich-udaju .

V ___________________ dne _____________________

Podpis uchazeče: _____________________________
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