
 

 
Žádost 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen "Nařízení") 

 

 

Já, níže podepsaný: 

Jméno a příjmení:   _________________________________________________ 

Narozen/a:   _________________________________________________ 

Bytem:    _________________________________________________ 

Tel./E-mail (nepovinné): _________________________________________________ 

 

Tímto uplatňuji v souladu s Nařízením (zvolte jednu nebo více z níže uvedených možností): 

--------------------------------------------------- 

A) Právo na přístup k osobním údajům 

(zvolte jednu z níže uvedených možností) 

a) Sdělte mi, prosím, všechny typy osobních údajů, které o mé osobě zpracováváte. 

b) Sdělte mi, prosím, jaké konkrétní osobní údaje o mé osobě zpracováváte. 

c) Sdělte mi, prosím, jaké konkrétní osobní údaje o mé osobě zpracováváte včetně doložení 
kopií těchto osobních dokladů. 

Odpověď prosím zašlete na emailovou adresu/na poštovní adresu: ____________________. 

--------------------------------------------------- 

B) Právo na opravu osobních údajů 

Žádám tímto o opravu/doplnění mých osobních údajů, a to níže uvedeným způsobem:  

Aktuální evidovaný osobní údaj: _______________________ opravte/doplňte tak, že: 

______________________________________________________________________. 



 

--------------------------------------------------- 

C) Právo na výmaz osobních údajů  

Žádám, abyste o mně nadále nezpracovávali níže uvedené osobní údaje ________________. 
Tyto údaje prosím odstraňte ze všech listinných i datových evidencí. 

--------------------------------------------------- 

D) Právo na omezení zpracování osobních údajů 

Žádám o provedení omezení zpracování spočívajícího v ______________________________ 
________________________________________________ ve vztahu k mým níže uvedeným 
osobním údajům _____________________________________________________________. 

--------------------------------------------------- 

E) Právo přenositelnosti osobních údajů  

Žádám o umožnění přenosu všech/těchto osobních údajů: ___________________________, 
které o mě zpracováváte. Údaje mi prosím, bude-li to možné, poskytněte ve formátu: 
_____________________________.  

(Zvolte jednu z níže uvedených možností:) 

a) Odpověď prosím zašlete na emailovou adresu/na adresu: __________________________. 

b) Osobní údaje předejte níže uvedenému správci: 

Jméno/Název:  ______________________________ 

Kontakt:   ______________________________ 

--------------------------------------------------- 

F) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů v rozsahu: 
___________________________________________________________________________. 

--------------------------------------------------- 

ŽÁDOST O SDĚLENÍ INFORMACÍ O PŘÍJEMCÍCH 

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme 
o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým 
byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to 
vyžadovalo nepřiměřené úsilí.  

Přeji si být informováni o dotčených příjemcích osobních údajů.  
        (ANO/NE) (nehodící se škrtněte) 



 

--------------------------------------------------- 

ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI 

Podstatnou náležitostí žádosti o výmaz, omezení zpracování nebo uplatnění námitky proti 
zpracování osobních údajů, je i odůvodnění takového postupu. V případě absence odůvodnění 
nebude správce moci Vaši žádost či námitku vyhodnotit a posoudit. 

Jako důvod své žádosti uvádím: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
V ______________________ dne ______________________ 
 
 
 
 
 
 
           ________________________________ 
        Podpis žadatele 


