
ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ  
 

PODLE NAŘÍZENÍ EVROSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. 4. 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“) 
 
Tímto uplatňuji své právo coby subjekt údajů podle ustanovení čl. 15–22 GDPR, a to vůči1:  
 
NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY 
_________________________________________________________________________________ 
 
SÍDLO PRÁVNICKÉ OSOBY 
_________________________________________________________________________________ 
 
IČO PRÁVNICKÉ OSOBY 

___________________ 

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM __________SOUDEM V ________________,  

ODDÍL ______, VLOŽKA __________________  

(dále jen „subjekt zpracovávající osobní údaje“) 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ___________________________________________________ 

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ 

 ___________________________________________________________________ 

KONTAKTNÍ ADRESA2 
____________________________________________________________________ 

DATUM NAROZENÍ ____________________________________________________ 

IČ3 _________________________________________________________________ 

 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCE ŽADATELE4 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ___________________________________________________ 

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ 

 ___________________________________________________________________ 

                                                             
1 Doplnit právnickou osobu, vůči které je právo uplatňováno 
2 Je-li odlišná od trvalé adresy 
3 Je-li přiděleno 
4 Doklad o zastoupení v kopii 



KONTAKTNÍ ADRESA5 
____________________________________________________________________ 

DATUM NAROZENÍ ____________________________________________________ 

 

PREFEROVANÝ ZPŮSOB ODPOVĚDI NA ŽÁDOST6: 

Kontaktní adresa: � 

Trvalá adresa:  � 

Email:   � ______________________ 

Datová schránka: � ______________________ 

 

1. � ŽÁDÁM O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM VEDENÝCH U MÉ OSOBY 
V souladu s čl. 15 GDPR uplatňuji své právo na přístup k osobním údajů a žádám o: 
 

� Potvrzení, zda subjekt zpracovávající osobní údaje zpracovává osobní údaje týkající se 
mé osoby; a 

� Informace o zpracování mých osobních údajů: 
o účely zpracování (tj. proč údaje subjekt zpracovávající osobní údaje 

zpracovává); 
o kategorie dotčených osobních údajů; 
o příjemce/příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo 

budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v 
mezinárodních organizacích; 

o plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji 
možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 

o existence práva požadovat od subjektu zpracovávajícím osobní údaje opravu 
nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich 
zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

o veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány 
od mojí osoby coby subjektu údajů; 

o skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 
a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se 
použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového 
zpracování pro mojí osobu coby subjekt údajů; a 

� Kopii mých osobních údajů7. 
 

2. �  ŽÁDÁM O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

                                                             
5 Je-li odlišná od trvalé adresy 
6 Zaškrtněte jednu z možností 
7 Subjekt zpracovávající osobní údaje bezplatně poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie 
na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na 
základě administrativních nákladů. 



V souladu s čl. 16 GDPR uplatňuji své právo na opravu a žádám o opravu těchto osobních 
údajů8:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
, a to v následovně9: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. � ŽÁDÁM O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V souladu s čl. 17 GDPR uplatňuji své právo na výmaz osobních údajů, a to v následujícím 
rozsahu10:  
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Beru na vědomí, že subjekt zpracovávající osobní údaje je oprávněn nadále zpracovávat 
osobní údaje na základě právní povinnosti. 
 

4. � ŽÁDÁM O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu s čl. 18 GDPR uplatňuji své právo na omezení zpracování osobních údajů a žádám 
Vás o omezení zpracování mých osobních údajů11:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Toto právo uplatňuji z důvodu:  

� Popírám přesnost zpracování osobních údajů; 
� Domnívám se, že zpracování je protiprávní, a místo výmazu žádám omezení 

zpracování mých osobních údajů; 
� Osobní údaje potřebuji pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků, a to 

i přesto, že již osobní údaje nepotřebujete jako správce zpracovávat; 
� Jsem vznesl námitku proti zpracování mých osobních údajů. 

 
5. � ŽÁDÁM O PŘENESENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu s čl. 20 GDPR uplatňuji své právo na přenositelnost údajů a žádám Vás o přenesení 
mých osobních údajů.  
 
Osobní údaje, které mají být přeneseny: 

                                                             
8 Osobní údaje, které mají být předmětem změny 
9 Aktualizované/opravené osobní údaje 
10 Osobní údaje, které mají být předmětem omezení 
11 Osobní údaje, které mají být předmětem změny 



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Identifikace nového subjektu zpracovávající osobní údaje, vč. kontaktních údajů: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

6. � UPLATŇUJI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V souladu s čl. 21 GDPR uplatňuji své právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
které se mne týkajíc.  
 
Tímto vznáším námitku proti zpracování osobních údajů nebo účelu jejich zpracování12: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. � ŽÁDÁM O ODVOLÁNÍ SOUHLASU/VŠECH SOUHLASŮ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 
Znění souhlasu13 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

8. � ŽÁDÁM O LIDSKÝ ZÁSAH PROTI AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ14 

 

 

Potvrzuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl(a) jsou správné a pravdivé a že jsem oprávněn(a) s nimi 
nakládat.  

 

V _____________________________ dne ________________- 

________________________________ 

Podpis žadatele/zástupce 

 

 

                                                             
12 Popsat důvody  
13 Znění souhlasu, který odvolávám (co nejpřesněji popište, jaký souhlas chcete odvolat, případně odkažte na 
odstavec konkrétně označené smlouvy) 
14 Vyjádření žadatele, kterým napadá automatizované rozhodování včetně profilování, které má právní účinky 
nebo se jej jiným způsobem významně dotýká 


