ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ
Správce
CK Energo, s. r. o. IČ: 070 03 323
Se sídlem Lodžská 850/6, Troja, 18100 Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 292846 (dále též „Správce“) zastoupena
Adamem Petrem, jednatelem společnosti
Petrem Syrovátkem, jednatelem společnosti
Subjekt údajů (žadatel)
Jméno a příjmení:
________________________________________________________
Datum narození:
________________________________________________________
Kontakt pro zaslání informace o přijatých opatřeních: ________________________________
Obsah žádosti
(Které právo uplatňujete)
Zaškrtněte prosím právo, které chcete uplatnit a případně doplňte rozsah v jakém jej chcete uplatit.
* nehodící se škrtněte
**žádost odůvodněte
Právo na přístup
□ Chci znát typy osobních údajů, které jsou o mně zpracovávány (např. údaje nezbytné k plnění
smlouvy, kterou jste se správcem uzavřel).
□ Chci znát všechny osobní údaje, které jsou o mně zpracovávány,
□ Chci znát všechny osobní údaje, které jsou o mně zpracovávány, a dále žádám o zaslání kopie
těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:
- na email/poštovní adresu*: ________________________________
Právo na opravu/doplnění
□ Žádám o opravu/doplnění* osobního údaje, jehož aktuální hodnota je:
_________________________________________________________
přičemž správná/úplná* hodnota je
_________________________________________________________
Právo na výmaz
□ **Žádám, aby o mojí osobě nadále nebyly zpracovávány tyto/všechny* osobní údaje, a požaduji
jejich výmaz z evidencí/databází správce:
_________________________________________________________
□

a pro případ, že mé žádosti bude vyhověno chci být informován o příjemcích údajů, kterým
byly mé osobní údaje zpřístupněny a kteří byli o výmazu osobních údajů informováni.

Právo na omezení zpracování
□ **Žádám o omezení následujícího zpracování
_________________________________________________________
(popis zpracování, které si přejete omezit)
těchto osobních údajů
_________________________________________________________
(popis Vašich osobních údajů, jichž se má omezení týkat).
□

a pro případ, že mé žádosti bude vyhověno chci být informován o příjemcích údajů, kterým
byly mé osobní údaje zpřístupněny a kteří byli o omezení zpracování osobních údajů
informováni.

Správce prohlašuje, že na základě žádosti poskytne subjektu údajů informace, včetně informací o přijatých
opatřeních, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve
výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován,
včetně důvodů prodloužení.

Právo na přenositelnost
□ Žádám o přenos těchto/všech* osobních údajů, které o mě zpracováváte,
______________________________________________________,
v následujícím formátu
_________________________________________________________,
a to na mou emailovou adresu: ________________________________
□

Žádám o přenos těchto/všech* osobních údajů, které o mě zpracováváte,
________________________________________________________,
v následujícím formátu
_________________________________________________________.
přímo novému správci __________________________________ (název/jméno správce)
Adresa správce: ____________________________________________
Kontakt správce, kam mají být osobní údaje odeslány: ________________________________

Právo vznést námitku proti zpracování
□ **Tímto vznáším námitku proti tomuto zpracování:
_________________________________________________________
těchto mých osobních údajů:
__________________________________________________________.
Odůvodnění žádosti
Pokud žádáte o výmaz, omezení zpracování a/nebo vznášíte námitku proti zpracování, uveďte, prosím,
níže zdůvodnění Vaší žádosti. V opačném případě žádosti nebude vyhověno.

V ………………dne…………….

.…………………………………...
(podpis)

Správce prohlašuje, že na základě žádosti poskytne subjektu údajů informace, včetně informací o přijatých
opatřeních, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve
výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován,
včetně důvodů prodloužení.

Správce prohlašuje, že na základě žádosti poskytne subjektu údajů informace, včetně informací o přijatých
opatřeních, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve
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včetně důvodů prodloužení.

