Formulář pro uplatnění práv dle GDPR:
Adresát: společnost Č.V.PROTOTYP s.r.o., IČ: 25376675, se sídlem U Řeky 694, Hrabová, 720 00 Ostrava, sp.zn.
C 16662 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Žádost subjektu údajů dle GDPR
Tato žádost slouží pro uplatnění práva subjektu údajů podle ustanovení čl. 15–22 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“), tedy zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na změnu osobních
údajů, práva na opravu, práva na výmaz osobních údajů, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost
údajů, práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a dále práva vznést námitku.
Společnost tento formulář použije pro identifikaci žadatele a následné přijetí a zpracování požadavku žadatele
na výkon označeného práva.
Žadatel:
jméno a příjmení: ......................
datum narození: ......................
bydliště/sídlo:.....................
email:.....................
IČ (u podnikající osoby): .....................
Uplatňuji následující právo dle GDPR (zakroužkujte vybranou možnost či možnosti):
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;
g) právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
h) jiné právo ......................
Níže je třeba výše uvedené právo specifikovat a vymezit, jaký je Váš požadavek:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Společnost do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytne informace o přijatých opatřeních podle Vámi
podané žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další
dva měsíce. O prodloužení, jakož i o jeho důvodech budete v téže lhůtě, tj. do jednoho měsíce, informováni.
V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, Společnost Vás informuje nejpozději do jednoho měsíce od
obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní
ochranu. Vyhodnotí-li Společnost žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, má právo žádost
odmítnout nebo za její vyřízení požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Před
případným vyměřením poplatku Vás Společnost informuje o jeho výši a požádá o Váš souhlas s vyřízením
zpoplatněné žádosti.
Podáním potvrzujete, že veškeré údaje, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, jsou správné a pravdivé a jste
oprávněn/a s nimi nakládat.
Den podání žádosti: ......................

