Adresát
______________________________
______________________________
______________________________
(Adresa správce osobních údajů nebo
pověřence pro ochranu osobních
údajů)
PŘEDMĚT: UPLATNĚNÍ PRÁV V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(čl. 15 a násl. nařízení (EU) 2016/679)
Já, níže podepsaný/á______________________________________________________________________, místo narození
____________________________________________________ datum narození _______________________, rodné číslo
_______________________________, uplatňuji touto žádostí svá práva v souladu s čl. 15 a násl. nařízení (EU)
2016/679 i.
***
(ZAŠKRTNĚTE POUZE POLE, KTERÁ VÁS ZAJÍMAJÍ)
Právo na přístup
(čl. 15, odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2016/679)

Níže podepsaný/á žádá získat přístup k následujícím informacím:
účely zpracování;
kategorie předmětných osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby;
existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se
subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto
zpracování;
pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, informace o
vhodných zárukách.
Tato žádost se týká (uveďte osobní údaje, kategorii předmětných osobních údajů):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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***
(ZAŠKRTNĚTE POUZE POLE, KTERÁ VÁS ZAJÍMAJÍ)
Žádost o změnu osobních údajů
(články 16, 17, 18, 20 nařízení (EU) 2016/679)

Níže podepsaný/á žádá o provedení následujících úkonů:
oprava údajů;
výmaz údajů (tzv. právo být zapomenut);
omezení zpracování;
přenositelnost údajů a jejich přímé předání novému správci
____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Vyplňte, pokud žádáte o přímé předání údajů. V případě nevyplnění budou údaje ve strukturovaném formátu, které se běžně
používají a které se dají načíst automatickým zařízením, poslány přímo subjektu údajů).

Tato žádost se týká (uveďte osobní údaje, kategorii předmětných osobních údajů):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
***
Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace
(čl. 21, odst. 1 nařízení (EU) 2016/679)

Níže podepsaný/á vznáší námitku proti zpracování osobních údajů z následujících důvodů:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tato žádost se týká (uveďte osobní údaje, kategorii předmětných osobních údajů):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Námitka proti zpracování osobních údajů pro reklamní účely
(čl. 21, odst. 2 nařízení (EU) 2016/679)

Níže podepsaný/á vznáší námitku proti zpracování osobních údajů za účelem rozesílání
reklamních materiálů či přímého prodeje nebo za účelem průzkumu trhu či obchodní
komunikace.
***

Identifikace: MD-AL-GE-00
Rev. 4.0 del 31.01.18 - Použití: ZCS

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.
Palazzo delle Idee - Via Lungarno, 305/A
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Itálie
tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515
info@zcscompany.com - zcs@pec.it - zcscompany.com

Pobočky:
Parma Via Benjamin Franklin, 31/A - 43100 Parma
tel. +39 0521 606272 -fax +39 0521 607747
Perugia Via della Valtiera, 227 - 06135 Perugia
tel. +39 075 527 9893 - fax +39 075 5286595

Divize:
Sassari Via Michele Saba, 2 - 07100 Sassari
tel. +39 079 298332 - fax +39 079 298332
Cagliari Via Abruzzi, 20 - 09122 Cagliari
tel. +39 070 2099006 - fax +39 070 278799
Reg. výrobce baterií IT12110P00002965 - Základní kapitál 100.000,00
EUR, zcela uhrazený
Číslo zápisu do obch. rej. 03225010481 - REA AR - 94189
Společnost s certifikací ISO 9001 - Certifikace č. 9151 - CNS0 - IT-17778

Nuoro Via Iglesias, 63 - 08100 Nuoro
tel. +39 0784 202751 - fax +39 0784 202751

Námitka proti zpracování osobních údajů pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické
účely z důvodů týkajících se konkrétní situace
(čl. 21, odst. 6 nařízení (EU) 2016/679)

Níže podepsaný/á vznáší námitku proti zpracování osobních údajů z následujících důvodů:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tato žádost se týká (uveďte osobní údaje, kategorii předmětných osobních údajů):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
***
Vznesení námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování
(čl. 22 nařízení (EU) 2016/679)

Níže podepsaný/á žádá, aby nebyl/a předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tato žádost se týká (uveďte osobní údaje, kategorii předmětných osobních údajů):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Níže podepsaný/á si vyhrazuje právo se obrátit na justiční orgán nebo dozorový úřad
(prostřednictvím oznámení, stížnosti nebo žádosti o ochranu: článek 77 a násl. nařízení (EU)
2016/679), jestliže mu do 30 dnů od obdržení této žádosti nebude poskytnuta žádná
odpověď.
Adresa pro doručení odpovědi:
Poštovní adresa: _______________________________________________________________________
Ulice/Náměstí ____________________________________________________________________________
Obec ______________________________________________________________________________
Okres ___________________________PSČ ______________________________________
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nebo
e-mail: _______________________________________________________________________________
nebo
fax::_______________________________________________________________________________
nebo
telefon ii: ____________________________________________________________________________
***

Případná upřesnění
Níže podepsaný/á poskytuje tyto upřesňující informace (eventuálně poskytněte užitečná
vysvětlení nebo uveďte případně přiložené dokumenty):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Údaje o dokladu totožnosti iii:
_______________________________________________________________________________________
(Místo a datum)

(Podpis)

Pokud se žádost předloží jménem nebo za třetí osoby, je třeba přiložit plnou moc, ve které budou jasně uvedeny
osobní údaje subjektu údajů, pro který se uplatňují práva v oblasti ochrany osobních údajů, tj. jméno, příjmení, místo a
datum narození, rodné číslo.
ii Předmětné žádosti a příslušné odpovědi mohou být podány i ústně. Jestliže se však subjekt údajů obrací na dozorový
úřad formou ochrany, musí přiložit kopii žádosti adresované správci (nebo odpovědné osobě, je-li jmenována)
osobních údajů.
iii Předložte nebo přiložte kopii dokladu totožnosti, pokud není totožnost žadatele doložena jinak.
i
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