
ŽÁDOST SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

V souladu s obecným nařízením (GDPR EU 2016/679) tímto já 

Jméno a příjmení žadatele: *  

Datum narození žadatele: *  

Adresa trvalého bydliště žadatele: *  

 

 

žádám správce mých osobních údajů (OÚ) Základní a mateřskou školu Přepychy o: * 
 
 
 
 

⎕ 
informaci o 
zpracování 

OÚ a 
přístup 

k mým OÚ 

V souladu s čl. 15 GDPR Vás žádám o informaci o zpracování osobních údajů, 
které o mně jako správce nebo zpracovatel zpracováváte. Tuto informaci mi 

poskytněte o: 

⎕ všech agendách, 

⎕ pouze o agendě (uveďte): ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

 Dále Vás žádám o kopii zpracovávaných osobních údajů. 

⎕ výmaz OÚ 

V souladu s čl. 17 GDPR Vás žádám o výmaz mých osobních údajů. 

Domnívám se, že provádíte zpracování mých osobních údajů způsobem, který je v 
rozporu s GDPR. Nezákonnost Vašeho jednání spatřuji zejména v tom, že: 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

Žádám Vás proto o výmaz mých osobních údajů, které zpracováváte a o 
potvrzení, že tak bylo učiněno. 

 
 
 
 
 

 
 
⎕ 

opravu OÚ 

V souladu s čl. 16 GDPR Vás žádám o opravu osobních údajů, které se mne týkají. 

Doplňuji, že správné osobní údaje, které se mne týkají jsou tyto: 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

Žádám Vás proto o neprodlenou opravu. 



⎕ 

odvolání 
dříve 

uděleného 
souhlasu 

V souladu s čl.7 GDPR odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů, který 
jsem udělil za účelem: 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

Beru na vědomí, že Základní a mateřská škola Přepychy mi nebude moci 
poskytovat službu kvůli které jsem souhlas udělil. 

⎕ 
omezení 

zpracování 

V souladu s čl. 18 GDPR Vás žádám o omezení zpracování mých osobních údajů, a 

to z důvodu:
 *

 

⎕ popírám přesnost osobních údajů, které zpracováváte 

⎕ zpracování je protiprávní 

⎕ zpracovávané osobní údaje již správce pro účely zpracování nepotřebuje 

Konkrétně žádám o omezení (časové, atd): ……………………..…………………………………… 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

⎕ přenos OÚ 

V souladu s čl. 20 GDPR Vás žádám o přenos mých osobních údajů. 

Jaké osobní údaje: ……………………………………….………………………………………………………. 

Způsob předání údajů:  ……………………..…………………………………………………………………. 

Údaje předejte (uveďte komu): ……………………….…………………………………………………… 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

 

⎕ 

řešení 
námitky, 
kterou 
vznáším vůči 
zpracování 
mých OÚ 

 

V souladu s čl. 21 GDPR vznáším námitku vůči zpracování mých osobních údajů.  

(Specifikujte:)………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

 
* - požadovanou variantu označte křížkem 
 

 
Dne………………. v ………………………………… 

 
                                                         …………………………………………… 

                                                               podpis subjektu údajů 
 

  



Výkon práv subjektu údajů zajišťuje kontaktní osoba:  

Jméno a příjmení: Mgr. Jan Macháček 

e-mail: skola@prepychy.cz 

telefon: +420 728 492 120 

 

Na kontaktní osobu se může také fyzická osoba obracet se svým požadavkem na výkon práv či informaci ohledně OÚ. 

Oprávněnost jakéhokoliv požadavku bude posouzena do 30 dnů od jeho přijetí.  

Požadavek může být předán kontaktní osobě v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně, a to 

prostřednictvím vyplnění formuláře žádosti. 

Pro zpracování požadavku je nezbytně nutné ověření identity fyzické osoby žadatele. Vždy je nezbytné uvést aktuální 

kontaktní údaje (tj. povinné údaje) žadatele v rozsahu povinných údajů na formuláři. 

 

Informace pro žadatele: Požadavek je potřeba odeslat nebo doručit: 

na adresu: Základní a mateřská škola Přepychy, Přepychy 69, 517 32 

nebo na e-mail: skola@prepychy.cz 

 

Fyzická osoba má právo podat stížnost na zpracování OÚ správcem u dozorového úřadu, kterým je pro ČR: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

E-mail: posta@uoou.cz 

Datová schránka: qkbaa2n 

 


