ŽÁDOST SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pakliže si přejete vykonat práva, jež Vám náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, vyplňte
prosím tuto žádost. Pokusíme se Váš požadavek vyřídit co nejrychleji, v každém případě však nejpozději do
jednoho měsíce od okamžiku obdržení žádosti.
Informace, kterou nám poskytnete prostřednictvím tohoto formuláře, bude použita pouze za účelem vyřízení Vaší
žádosti. Žádost můžete podat i jinou cestou než prostřednictvím tohoto formuláře, nicméně jeho vyplněním bude
proces vyřízení Vaší žádosti urychlen.
ČÁST A: Údaje o žadateli
Jméno a příjmení:
Bydliště:

Telefon:
E-mail:

ČÁST B: Jste subjektem osobních údajů?
Zaškrtněte příslušné políčko a pokračujte dle instrukce v závorce:


ANO, jsem subjektem osobních údajů.
Žádost podepisuji způsobem umožňující určení mé totožnosti1
(pokračujte k části D)



NE, jednám za subjekt osobních údajů jako zmocněnec.
K žádosti přikládám (i) plnou moc udělenou subjektem údajů2 a (ii) současně ji podepisuji způsobem
umožňujícím určení mé totožnosti1.
(pokračujte k části C)

ČÁST C: Údaje subjektu údajů (pokud se liší od údajů v části A)
Jméno a příjmení:
Bydliště:

Telefon:
E-mail:

Abychom se ujistili, že jednáme s oprávněnou osobou, musíme ověřit Vaši totožnost. Žádáme Vás proto, abyste se za tímto účelem dostavil buď
osobně s libovolným úředním dokladem obsahujícím Vaše jméno, příjmení a adresu bydliště (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas apod.), anebo
abyste totožnost prokázal jinak (úředním ověřením podpisu na žádosti, elektronickým zaručeným podpisem). Nebude-li dostatečně prokázána
identita žadatele, vyhrazujeme si právo žádost zamítnout.
2
Přiložte písemné pověření subjektu údajů v originále či jeho scan (je-li žádost podána elektronicky) s úředně ověřeným podpisem subjektu údajů.
1

ČÁST D: Žádost
Zaškrtněte příslušné políčko dle toho, o co v souvislosti se zpracováním osobních údajů žádáte.
Typ požadavku

Vhodné
zaškrtněte

poskytnutí informace o tom, zda
zpracováváme Vaše osobní údaje



poskytnutí informace o podmínkách
zpracování Vašich osobních údajů



poskytnutí seznamu Vašich osobních
údajů, které zpracováváme



opravu Vašich osobních údajů (upřesněte
jakých)



výmaz Vašich osobních údajů (upřesněte
jakých)



omezení zpracování Vašich osobních
údajů (upřesněte jakých a z jakého
důvodu)3
přenos osobních údajů (upřesněte jakých a
komu mají být poskytnuty)
vznesení námitky proti zpracování
osobních údajů
(upřesněte, proti jakému zpracování
vznášíte námitku)
uplatnění práva odvolat udělený souhlas se
zpracováním osobních údajů

Upřesnění požadavku








ČÁST E: Informace o vyřízení žádosti
Žádám, aby mi informace o vyřízení žádosti, případně jiná komunikace ve věci podané žádosti, byla zasílána (zvolte
jednu z možností):


elektronicky na e-mailovou adresu: …………………………………………………….



písemně na adresu: ……………………………………………………………………………..

ČÁST F: Prohlášení
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) zde uvedeným informacím a že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
Jsem srozuměn s tím, že mé osobní údaje uvedené v této žádosti, jsou nezbytné pro zpracování žádosti.
V ............... dne..................

_______________
podpis žadatele

Vyplněnou žádost zašlete prosím na adresu: Školní 162, 27711 Neratovice
nebo elektronicky na e-mail: JHruby@ptas.cz

3

Žádáte-li o opravu či vznášíte-li námitku proti zpracování osobních údajů, dojde k omezení dotčených osobních údajů automaticky (nemusíte o
něj samostatně žádat).

