Informace Ministerstva spravedlnosti pro zájemce o přijetí do přípravné služby justičních
čekatelů o zpracování osobních údajů podle ustanovení 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
Pro účely zajištění evidence zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů je
Ministerstvo spravedlnosti povinno zpracovávat Vaše osobní údaje. 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“), Vám
podáváme informaci o zpracování Vašich osobních údajů.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Ministerstvo spravedlnosti se sídlem Vyšehradská 16, 128
12 Praha 2, tel.: 221 997 111, ID dat. schránky: kq4aawz, email: posta@msp.justice.cz.
Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jan Panoš, se sídlem Vyšehradská 16, 128 12
Praha 2, e-mail: poverenec@msp.justice.cz.
Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V souladu s ustanovením § 1 odst. 3 vyhlášky č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a přípravné
službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce (dále jen „vyhláška“) shromažďujeme
následující osobní údaje:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu elektronické pošty a kontaktní telefon,

b) údaje o dosaženém požadovaném vysokoškolském právnickém vzdělání, popřípadě o
získaném akademickém titulu a o dosažení vědeckých nebo vědecko-pedagogických hodností,

c) prohlášení o státním občanství, prohlášení o bezúhonnosti a prohlášení o svéprávnosti.
K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vámi poskytnuté osobní údaje shromažďujeme za účelem plnění právní povinnosti, kterou je
vedení a správa evidence zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů podle
ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky.
Jak využíváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme k identifikaci uchazeče, k pozvání ke vstupnímu testu a evidenci
účasti nebo neúčasti na vstupním testu; údaje o omluvách a údaje o výsledcích vykonaných
vstupních testů podle ustanovení § 6 vyhlášky, dále k pozvání k výběrovému řízení podle
ustanovení § 7 vyhlášky, k zaslání písemného oznámení o přijetí nebo nepřijetí do přípravné
služby podle ustanovení § 12 vyhlášky.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky mají k Vašim osobním údajům přístup:
-

Justiční akademie pro účely vstupního testu a zápisu jeho výsledků,
krajské soudy pro účely výběrových řízení do přípravné služby justičních čekatelů a
evidence výsledků výběrových řízení.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky se osobní údaje o zájemci, který již nemá zájem být
evidován jako zájemce, uchovávají po dobu 3 let od oznámení této skutečnosti.

V případě uchazečů, kteří nebyli v rámci vstupního testu úspěšní, se osobní údaje uchovávají po
dobu 3 let od data prvního neúspěšně vykonaného testu.

Osobní údaje uchazečů, kteří uspěli, budou převedeny do osobního spisu vedeného příslušným
Krajským soudem a Ministerstvem spravedlnosti.

Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní
organizace)?
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.
Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?

V souladu se zpracováním osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti můžete uplatnit
následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)
b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 Nařízení)
c) právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení)
d) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 Nařízení)

Podle čl. 21 odst. 1 Nařízení 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.
Kde je možné podat stížnost na zpracování osobních údajů?

V případě zjištění zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením je možné podat stížnost:
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje úřadu:
Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)
fax: +420 234 665 444
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