
ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ 
 

Identifikace subjektu údajů 
 
Jméno a příjmení:  
 
Datum narození:  
 
Adresa:   
 
Další identifikace (e-mail, telefonní číslo, apod.):  
 
Datum a čas vyhotovení žádosti:  
 
 
 

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI 
(jaké právo hodláte využít – zvolte zaškrtnutím a popište) 

 
Právo na přístup k osobním údajům (zvolte jednu z možností zaškrtnutím) 

 Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte.  
 

 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 tímto způsobem: 

• elektronicky na adresu: ……………………………………………………………………. 

• nebo písemně na adresu: ………………………………………………………………....... 
 

 Právo na opravu 
Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje:  
 
 
Aktuální hodnota osobních údajů je:  
 
 
 

 Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých 
osobních údajů se má omezení týkat) 
 
 
Přeji si, abyste omezili následující zpracování (popis zpracování, které si přejete omezit): 
 
 
mých osobních údajů (kterých osobních údajů se má omezení týkat): 
 
 

 Právo vznést námitku 
Tímto vnáším námitku proti zpracování mých osobních údajů, a to z následujících důvodů:  
 
Při uplatnění tohoto práva beru na vědomí, že jej mohu uplatnit pouze v případě, pokud 
je zpracování osobních údajů založeno na základě článku 6 odst. 1 nařízení GDPR, písmeno: 



• e. – zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 
fyzické osoby, 

• f. – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, 
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě, 

včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.  
 
 
 
 
 

_______________________       
     podpis subjektu údajů 
 
 
 
 

 

 
POUČENÍ 

 
Formy podání žádosti – tuto žádost lze podat jedním z těchto způsobů: 

• písemně na adresu K Cihelně 425, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15, 

• osobně na naší pobočce K Cihelně 425, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15, 

• elektronicky na e-mail info@tq.cz či do datové schránky ID ucb678y.  
 
Způsob doručení žádosti – odpověď na mou žádost žádám zaslat: 

 v písemné formě na adresu:  
 v elektronické formě na adresu:  

 


