ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ
Důvěrné
Žádost, prosím, vyplňte hůlkovým písmem.
[Zaškrtněte požadované informace]

ŽADATEL – SUBJEKT ÚDAJŮ:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:
Jiné identifikační údaje:

E-mail:

A) ŽÁDÁ SPOLEČNOST _______________, JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ O:


Přístup k osobním údajům týkajícím se žadatele a informace o jejich zpracování, a to
konkrétně:
 Účely zpracování
 Kategorie dotčených osobních údajů
 Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li možné ji určit,
kritéria použitá ke stanovení této doby
 Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se
žadatele nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od žadatele
 Skutečnost, že dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, včetně
profilování, a v těchto případech informace týkající se postupu, jakož i významu
a předpokládaných důsledků takového zpracování pro žadatele.
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Přenos osobních údajů v níže uvedeném rozsahu žadateli
správci/zpracovateli, jehož identifikační údaje žadatel uvádí níže:

nebo

jinému

 Poskytnutí osobních údajů týkajících se žadatele, které byly žadatelem poskytnuty
správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 Předání osobních údajů týkajících se žadatele, které byly žadatelem poskytnuty správci,
přímo jinému správci/zpracovateli.


Opravu osobních údajů, jak je uvedeno níže:



Výmaz osobních údajů v rozsahu, jak je uvedeno níže:



Omezení rozsahu zpracování osobních údajů, jak je uvedeno níže:

O omezení zpracování osobních údajů žadatel žádá z následujícího/-ch důvodu/-ů:
 Žadatel popírá přesnost osobních údajů zpracovávaných správcem
 Zpracování osobních údajů týkajících se žadatele považuje žadatel za protiprávní
 Žadatel vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů
 Žadatel potřebuje, aby správce zpracovával osobní údaje týkající se žadatele
v omezeném rozsahu nezbytném pro uplatnění a výkon nároků žadatele
 Jiný důvod


Zdržení se automatizovaného zpracování osobních údajů týkajících se žadatele a
profilování, jak je uvedeno níže:

Volba způsobu poskytnutí informace o zpracování osobních údajů/o přijatých opatřeních:


zaslat poštou na adresu:



zaslat e-mailem na adresu:

B) VZNÁŠÍ NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE
ŽADATELE PRO NÍŽE UVEDENÉ ÚČELY, A TO Z DŮVODU:
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C) VZNÁŠÍ NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE
ŽADATELE POUZE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU VČETNĚ PROFILOVÁNÍ, A
TO Z DŮVODU:

V ____________ dne: ______________

Podpis: ______________________

Poučení:
V případě, že:
nedostatek údajů o žadateli brání postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve správce žadatele,
aby žádost doplnil nebo aby hodnověrně prokázal svou totožnost; nevyhoví-li žadatel této výzvě
do 7 dnů ode dne jejího doručení, správce žádost odloží;
je žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována
příliš obecně, vyzve správce žadatele, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 7 dnů
ode dne doručení výzvy, správce rozhodne o odmítnutí žádosti.
Výše uvedené informace poskytuje správce bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď: a) uložit přiměřený
poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo
sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo b) odmítnout žádosti vyhovět.
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