ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ
IDENTIFIKACE SUBJEKTU ÚDAJŮ
Titul, jméno a příjmení:

……………………………………………………………………

Datum narození:

…………………………………………

Adresa bydliště:

…………………………………………………………………….

Další identifikace (e-mail, tel. číslo,…): ……...………………………………………………

Předmět žádosti - jakého práva chci využít
PRÁVO NA PŘÍSTUP – prosím vyberte:
prosím o sdělení typu osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje
nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, atd.),
NEBO
prosím o sdělení typu osobních údajů, které se mě týkají, a které
zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů,
NEBO
prosím o sdělení všech osobních údajů, které se mě týkají, a které zpracováváte,
a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:
na následující e-mailovou adresu………………………………………………...……….; nebo
na následující adresu: ………………………………………..………………………………
PRÁVO NA OPRAVU
V souladu s čl. 16 Nařízení GDPR 1, žádám tímto o opravu mých osobních údajů:
(Uveďte konkrétní osobní údaj/údaje, kterých se oprava má týkat):
Původní údaj:
……………………………………………………………………………………………….......
Nový údaj:
…………………………………………………………………………………………………

1

Nařízením Evropského 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 „Nařízení GDPR“).

PRÁVO NA VÝMAZ
V souladu s čl. 17 Nařízení GDPR, žádám tímto o výmaz svých osobních údajů.
Osobní údaje žadatele:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………..
Datum narození: ……………………………................................................................
Email: …………………………………………………………………………..……..
Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………
Pokud by se Vaše žádost měla týkat jen některých zpracovávaných osobních údajů,
prosím uveťe, které konkrétně máte zájem vymazat:
………………………………………………………………………………………………
V souladu s ustanovením čl. 17 odst. 2 Nařízení GDPR dále žádám, aby správce přijal veškeré
dostupné kroky a technická opatření, aby informoval další správce o mé žádosti o výmaz
osobních údajů a aby tak bylo realizováno mé právo „být zapomenut“.
PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
V souladu s čl. 18 Nařízení GDPR, žádám, abyste omezili následující zpracování mých
osobních údajů (popište, jaké zpracování si přejete omezit, popřípadě uveďte, kterých osobních
údajů se má omezení týkat):
………………………………………………………………………………………………..
PRÁVO NA PŘENOSITELNOST
V souladu s čl. 20 Nařízení GDPR, žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě
zpracováváte:
………………………………………………………………………………………………….
v následujícím formátu …………………………….. .
Osobní údaje přeneste mně na následující e-mailovou adresu ………………………………
NEBO
Osobní údaje přeneste přímo následujícímu novému správci:
Jméno správce: ………………………………………………………………..
Adresa správce: ……………………………………………………………….
E-mail správce: ……………………………………………………………….
Telefonní číslo správce………………………………………………………..

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ
V souladu s čl. 21 Nařízení GDPR vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých
osobních údajů:
…………………………………………………………………………………………………..
Hasičský záchranný sbor České republiky je povinen dle čl. 12 odst. 3 Nařízení GDPR Vás
bezplatně informovat o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě
do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit
o další dva měsíce. Hasičský záchranný sbor České republiky Vás informuje o jakémkoli
takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.
Pokud by Hasičský záchranný sbor České republiky, dle čl. 12 odst. 4 Nařízení GDPR,
nevyhověl Vaší žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce)
o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu.
Potvrzuji, že veškeré údaje, které jsou uvedené v této žádosti, jsou správné a pravdivé.

V …………… dne …………………………

…………………………........
Podpis žadatele

V případě, že žadatel zašle žádost elektronicky, bude mu odpovězeno elektronicky, pokud
neuvede jinak. Pokud žadatel zašle žádost písemně, bude mu odpovězeno písemně, pokud
neuvede jinak.
Uvede-li žadatel svoji e-mailovou adresu, souhlasí s tím, že Hasičský záchranný sbor
České republiky, který je pro účely zpracování osobních údajů správce údajů, může zpracovávat
Váš osobní údaj (e-mailovou adresu) za účelem odeslání odpovědi k Vaší žádosti o výmaz
osobních údajů.
Souhlas je udělen po dobu zpracování této žádosti a dále pak po dobu určenou spisovým a
skartačním řádem.

