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Svazek obcí mikroregionu Mohelnicko vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Svazek obcí mikroregionu Mohelnicko vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pověřenec pro ochranu
osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Náplň práce:
Komplexní zajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle 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 (GDPR). Pověřenec bude zaměstnán Svazkem obcí Mikroregionu
Mohelnicko a bude zajišťovat činnost pověřence pro obce mikroregionu a jejich příspěvkové
organizace.
Jeho úkoly budou zejména:
- analýzy – identifikace rozsahu, procesů zpracování a způsobu uchovávání osobních údajů
v organizaci, návrhy opatření,
- ověřování souladu vnitřních předpisů a procesů organizací s právní úpravou v oblasti ochrany
údajů,
- rozvíjení kultury ochrany osobních údajů organizací, pomoc při zavádění pravidel ochrany
osobních údajů,
- informační, konzultační a metodická činnost v oblasti ochrany údajů, včetně poradenství
zaměstnancům a případně dalším osobám podílejícím se na zpracování osobních údajů,
- spolupráce při posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických prostředků a
zavádění účinných opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů,
- poskytování poradenství v rámci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování
jejich uplatňování,
- spolupráce s dozorovým úřadem včetně působení jako kontaktní místo.
Co požadujeme?
-

-

VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu, výhodou vzdělání
v oboru právo, veřejná správa, regionální rozvoj, bezpečnostní technologie
praxe v oblasti ochrany osobních údajů nebo ve veřejné správě výhodou
místní znalost území výhodou
výborná znalost právní úpravy ochrany osobních údajů a schopnost aplikace v praxi zejména:
 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
orientace v problematice ochrany osobních údajů – stanoviska ÚOOÚ, metodiky příslušných
ministerstev apod.
aktivní samostatný přístup s odpovědností za odvedenou práci
znalost práce na PC na vyšší uživatelské úrovni a orientace v oblasti zabezpečení IT
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-

časová flexibilita
dobré komunikační a organizační schopnosti
znalost anglického jazyka vítána
řidičský průkaz skupiny B s aktivní praxí
bezúhonnost

Informace o pracovní pozici:
-

práce na částečný úvazek 0,5,
pracovní poměr na dobu určitou, zástup za MD a RD,
zázemí kanceláře v Moravičanech, částečně možnost práce z domova, pružná pracovní doba,
práce v mladém kolektivu,
příležitost podílet se na rozvoji regionu,
odpovídající platové ohodnocení,
k dispozici notebook a mobil.

Předpokládaný nástup: květen - červen 2021, popř. dle domluvy
V případě zájmu zašlete motivační dopis a Váš životopis do 16. 4. 2021 na email:
mohelnicko@mohelnice.cz. Kontaktní osoba: Jitka Macháčková, tel: 731 104 001.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté
přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení.

Jana Kubíčková
předsedkyně Svazku obcí
mikroregionu Mohelnicko

