
 
MIKROREGION BYSTŘICKO, Příční 405, Bystřice nad Pern. 

vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

  na pozici Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů 

 

Požadavky:

• VŠ nebo SŠ vzdělání 

• aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační schopnosti 

• zkušenost s ochranou osobních údajů a obecní agendou výhodou 

• praxe či vzdělání v oblasti veřejné správy nebo právní vzdělání výhodou 

• orientace v právních předpisech, zejména v oblasti ochrany osobních údajů a v předpisech vztahujících se 

k činnosti obcí výhodou 

• zkušenost s tvorbou koncepčních a analytických dokumentů 

• ŘP skup. B – aktivní řidič 

• časová flexibilita 

Zájemci se mohou přihlásit: 

• písemně na adresu:  

Mikroregion Bystřicko, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

• nebo e-mailem: mikroregionbystricko@centrum.cz 

• v přihlášce uveďte: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, číslo občanského průkazu, datum, podpis a telefonní spojení, případně e-mailovou adresu 

• k přihlášce připojte: životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříků 

trestů ne starší než 3 měsíce 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez výběru uchazeče. 

 
 
 
 

MIKROREGION BYSTŘICKO 
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

  na pozici Specialista pro rozvoj mikroregionu 

Požadavky: 

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, 

• velmi dobrá orientace v právních předpisech, zejména v oblasti ochrany údajů, 

• orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí, 

• velmi dobrá schopnost všestranné komunikace, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, 

pečlivost, spolehlivost, samostatnost, rozhodovací schopnosti, 

• ochota se trvale vzdělávat, 

• dobrý písemný projev a komunikační schopnosti. 

 

Charakteristika pozice: 

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů obsahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení) a další předpisy EU nebo členských 

států v oblasti ochrany údajů. 

K základním úkolům pověřence patří zejména: 

Nástup:      nejdříve od 1.4.2018 

Úvazek:      0,4 – 1,0 

Více na:      www.regionbystricko.cz 

Uzávěrka: 16.3.2018 

 

 

 

http://www.regionbystricko.cz/


• poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří 

provádějí zpracování, o jejich povinnostech v oblasti ochrany údajů; 

• monitorování souladu zpracování údajů s tímto nařízením, dalšími předpisy EU nebo 

členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany 

osobních údajů, včetně školení pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů; 

• poskytování poradenství při posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů; 

• spolupráce s dozorovým úřadem; 

• působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad. 

 

 

Pověřenec implementuje a dohlíží na plnění opatření k zajištění povinností vyplývajících pro správce 

či zpracovatele údajů z nařízení. Tato opatření zahrnují především vhodná technická a organizační 

opatření k zajištění zpracování v souladu s nařízením (tzn. přijetí a dodržování příslušných interních 

předpisů), řádné a včasné plnění informační povinnosti ve vztahu k subjektům údajů (tzn. příprava 

informačních sdělení a žádostí o souhlas subjektů údajů se zpracováním údajů), vedení záznamů 

o všech činnostech zpracování údajů správce či zpracovatele, ohlašování případného narušení ochrany 

osobních údajů dozorovému úřadu a oznamování těchto případů subjektů údajů, poradenství při 

posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a mnoho dalších opatření. 

Zájemci se mohou přihlásit do 16. března 18: 

• písemně na adresu: Mikroregion Bystřicko, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

• nebo e-mailem: mikroregionbystricko@centrum.cz 

• v přihlášce uveďte: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, číslo občanského průkazu, datum, podpis a telefonní spojení, případně e-mailovou adresu 

• k přihlášce připojte: životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříků 

trestů ne starší 3 měsíce 

 Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení. 


