Obec Klíčany
Ke školce 8, Klíčany, 250 69
IČ: 00240303
Václav Nováček +420 284 890 052 (starosta)
Ing. Miloš Stránský + 420 603 216 196 (kontakt DPO)
(dále jen „obec“)

ŽÁDOST
dle čl. 15 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a § 12 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen „žádost“)
Já, níže uvedený, jakožto subjekt Vámi zpracovávaných osobních údajů žádám Vaši obec dle relevantních právních předpisů
o ochraně osobních údajů o plnění svého níže zvoleného práva na:

•

A/

potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají mé osoby, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, poté
žádám o přístup k těmto osobním údajům a o tyto informace:
a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců
osobních údajů, vč. zahraničních; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) veškeré
dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od mé osoby; dále f) skutečnost, že
dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech informace o
použitém postupu, významu a důsledcích takového zpracování pro mou osobu;

B/

opravu nepřesných osobních údajů mé osoby nebo doplnění neúplných osobních údajů, a to bez
zbytečného odkladu v tomto znění:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C/

vymazání osobních údajů týkajících se mé osoby, jelikož mám za to, že nastal jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné; b) odvolal jsem souhlas se zpracováním svých osobních údajů
a neexistují žádné další právní důvody zpracování; c) v minulosti jsem vznesl námitky proti zpracování
těchto údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; f) osobní údaje byly
shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

D/

omezení zpracování osobních údajů mé osoby, jelikož nastal jeden z těchto vyjmenovaných případů:
a) popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu pro ověření přesnosti osobních údajů; b) zpracování je
protiprávní a žádám o omezení použití údajů; c) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování,
ale jsou potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/la jsem námitku proti
zpracování a oprávněnost ještě nebyla ověřena;
a to omezení zpracování těchto osobních údajů: ………………,………………,………………,………………,…………………

E/

přenesení osobních údajů týkajících se mé osoby ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a to jelikož jejich zpracování je založeno na mém souhlasu nebo na smlouvě a toto
zpracování Vaše obec provádí automatizovaně;
a předání těchto osobních údajů této organizaci: …………………………………………………………………………………..

F/

přijetí mnou vznášené námitky proti zpracování osobních údajů, které se týkají mé osoby, a to jelikož
mám za to, že mé zájmy, práva a svobody převažují nad důvody pro zpracování těchto údajů Vaší obcí, a
to konkrétně námitky proti zpracování těchto osobních údajů:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( KROUŽKEM OZNAČTE VŽDY POUZE JEDINÉ PRÁVO z variant A/B/C/D/E/F )

………………………………………………………………. (Titul, jméno a příjmení)
………………………………………………………………. (adresa trvalého pobytu)
………………………………………………………………. (dat.narození/IČO/jiný identifikátor)

_____________________________
Datum, vlastnoruční podpis

