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ŢÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ 
 

Identifikace Subjektu údajů 

jméno a příjmení:  ___________________________________________________ 

datum narození:   ___________________________________________________ 

adresa: ___________________________________________________ 

další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…):  ____________________________________ 
 

Předmět ţádosti – jaké právo chci vyuţít (nehodící se škrtněte/vymažte): 

- právo na přístup   ANO/NE 

- právo na opravu  ANO/NE 

- právo na výmaz ANO/NE 

- právo na omezení zpracování ANO/NE 

- právo na přenositelnost ANO/NE 

- právo vznést námitku proti zpracování ANO/NE 

 

 V souladu se shora označenou volbou práv vyplňte níže u uplatněných práv příslušné údaje.  
 

Právo na přístup (zvolte jednu ze tří možností rozsahu využití svého práva – vyberte jednu 

z možností, zbylé dvě možnosti škrtněte/vymažte) 

- Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mně zpracováváte (např. údaje nutné k plnění 

smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli). 

- Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale 

nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů. 

- Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále 

žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem (uveďte e-mailovou 

nebo poštovní adresu dle toho, kam mají být požadované informace zaslány): 

na následující emailovou adresu: ____________________;  

na následující adresu: ____________________. 
 

Právo na opravu  

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje (uveďte výčet, např. jméno, r.č., adresu, …):  

________________________________________________________________________ 

Aktuální hodnota osobních údajů je (uveďte přesné aktuální znění osobních údajů – dle uvedeného 

budou zpracovávané osobní údaje opraveny, např. datum narození – 11.11.1111):  

druh údaje:   __________________ přesné aktuální znění: __________________ 

druh údaje:   __________________ přesné aktuální znění: __________________ 

druh údaje:   __________________ přesné aktuální znění: __________________ 
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Právo na výmaz  

Žádám, abyste o mně dále nezpracovávali a ze svých evidencí vymazali následující osobní údaje 

vztahující se k mé osobě:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Právo na omezení zpracování  

Žádám, abyste omezili zpracování níže uvedených osobních údajů o mé osobě, a to následovně: 

druh údaje:   __________________ omezení zpracování: _________________________________ 

druh údaje:   __________________ omezení zpracování: _________________________________ 

druh údaje:   __________________ omezení zpracování: _________________________________ 
 
 

Právo na přenositelnost  

Žádám o přenos níže uvedených osobních údajů, které o mně zpracováváte, a to ve formátu 

………… (doplňte požadovaný formát). 

Osobní údaje, které mají být přeneseny (vypište jednotlivé údaje, případně uveďte, že mají být 

přeneseny všechny zpracovávané osobní údaje): 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Osobní údaje přeneste (uveďte Vaši e-mailovou adresu nebo údaje o správci, ke kterému mají být 

Vaše osobní údaje přeneseny): 

mně na následující emailovou adresu: ______________________ 

přímo následujícímu novému správci na níže uvedenou e-mailovou adresu: 

jméno/název správce: ___________________________ 

adresa správce: ___________________________ 

e-mail správce: ___________________________ 

 

Právo vznést námitku proti zpracování  

Proti zpracování mých osobních údajů vznáším následující námitku (uveďte, jakou námitku vůči 

jakému zpracování, kterých osobních údajů vznášíte): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme 

o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly 
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Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to 

vyžadovalo nepřiměřené úsilí.  

Chcete informovat o tom, kterým příjemcům byl sdělen výmaz/změna/omezení zpracování? 

(ANO/NE – nehodící se škrtněte/vymažte) 

 

 

Důvod ţádosti  

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, 

uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůţe být ţádosti vyhověno. 

 

V ………… dne ……………… 

        ………………………………. 

                                         podpis 

 

 

Řádně vyplněnou ţádost zašlete na adresu správce Point4u, s.r.o., IČ: 291 99 425, Nádraţní 

1879/12, 664 51 Šlapanice nebo na e-mailovou adresu veit@point4u.cz 

 

 


