Formulář - odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
učiněné níže uvedeného dne, měsíce a roku

Já, níže podepsaná/ý ………………, adresou pro doručování ………………, e-mail ……………… tímto
odvolávám společnosti KŠ PREFA s.r.o., IČO: 290 24 064, sídlem Jinonická 805/57, Košíře, 150 00
Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160748,
jako správci osobních údajů (dále jen „správce“) svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
který jsem správci udělil/a dne ……………….

V ………………, dne ………………

………………
………………

Formulář - uplatnění práva na přístup k osobním údajům

Uplatnění práva na přístup k osobním údajům
učiněné níže uvedeného dne, měsíce a roku

Já, níže podepsaná/ý ………………, adresou pro doručování ………………, e-mail ……………… tímto požaduji,
aby mi společnost KŠ PREFA s.r.o., IČO: 290 24 064, sídlem Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160748, jako
správce osobních údajů (dále jen „správce“) umožnila přístup k osobním údajům, které o mne
správce zpracovává.
V souvislosti s touto žádostí žádám správce, aby mi vydal potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se
mne týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak (tedy osobní údaje jsou
zpracovávány), žádám správce o získání přístupu k těmto osobním údajům a k následujícím
informacím:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné
určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení
jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás
jako subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o
použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování pro vaši osobu.
Žádám tímto o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

V ………………, dne ………………

………………
………………

Formulář – uplatnění práva na opravu

Uplatnění práva na opravu
učiněné níže uvedeného dne, měsíce a roku

Já, níže podepsaná/ý ………………, adresou pro doručování ………………, e-mail ……………… tímto žádám
společnost KŠ PREFA s.r.o., IČO: 290 24 064, sídlem Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160748, jako
správce osobních údajů, aby bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se mne
týkají, a to v tomto rozsahu:
nepřesný údaj

správný údaj

Dále požaduji doplnění neúplných údajů, a to takto:
…………………………………….

V ………………, dne ………………

………………
………………

Formulář – žádost o výmaz osobních údajů

Žádost o výmaz osobních údajů
učiněná níže uvedeného dne, měsíce a roku

Já, níže podepsaná/ý ………………, adresou pro doručování ………………, e-mail ……………… tímto žádám
společnost KŠ PREFA s.r.o., IČO: 290 24 064, sídlem Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160748, jako
správce osobních údajů, aby bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se mne týkají

V ………………, dne ………………

………………
………………

Formulář – uplatnění práva na omezení zpracování

Uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů
učiněné níže uvedeného dne, měsíce a roku

Já, níže podepsaná/ý ………………, adresou pro doručování ………………, e-mail ……………… tímto žádám
společnost KŠ PREFA s.r.o., IČO: 290 24 064, sídlem Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160748 (dále jen
„správce“), jako správce osobních údajů, aby omezila zpracování osobních údajů, které o mne
zpracovává, a to z důvodu1:
□ popírám přesnost osobních údajů zpracovávaných správcem;
□ zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o
omezení použití správcem zpracovávaných osobních údajů;
□ správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale já je požaduji pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků;
□ vznesl/a jsem z důvodů své konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se
mne týkají, správcem.
Jsem srozuměn/a s tím, že pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou
jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého
veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

V ………………, dne ………………

………………
………………

1

Zde prosím zvolte důvod, pro který uplatňujete právo na omezení zpracování vašich osobních údajů a
zaškrtněte příslušné políčko. Pokud je důvodů více, označte více políček.

Formulář - žádost o přenesení osobních údajů

Žádost o přenesení osobních údajů
učiněná níže uvedeného dne, měsíce a roku

Já, níže podepsaná/ý ………………, adresou pro doručování ………………, e-mail ……………… tímto žádám
společnost KŠ PREFA s.r.o., IČO: 290 24 064, sídlem Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160748, jako
správce osobních údajů (dále jen „správce“), aby mi předala osobní údaje, které se mne týkají, a to ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu tak, abych je mohl/a předat jinému
správci.
V případě výkonu práva na přenositelnost údajů2:
□ žádám, aby osobní údaje, které o mne správce zpracovává, byly předány přímo správcem druhému
správci, kterým je …………….., kdy jsem srozuměn/a s tím, že takto správce učiní, bude-li to technicky
proveditelné;
□ nežádám, aby osobní údaje, které o mne správce zpracovává, byly předány přímo správcem
druhému správci.

V ………………, dne ………………

………………
………………

2

Zde prosím zvolte jednu z variant, a to zaškrtnutím příslušného políčka.

Formulář – vznesení námitky

Vznesení námitky
učiněné níže uvedeného dne, měsíce a roku

Já, níže podepsaná/ý ………………, adresou pro doručování ………………, e-mail ……………… tímto u
společnosti KŠ PREFA s.r.o., IČO: 290 24 064, sídlem Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160748, jako
správce osobních údajů vznáším3:
□ z důvodů týkajících se své konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se mne
týkají;
□ námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

V ………………, dne ………………

………………
………………

3

Zde prosím zvolte jednu z variant, a to zaškrtnutím příslušného políčka.

