
Žádost o výkon práva týkajícího se ochrany osobních údajů 

 

Pro výkon Vašeho práva vyplývajícího z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dalších 
souvisejících právních předpisů, prosím vyplňte následující formulář. 

Berte prosím na vědomí, že pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná. 

 

 

Adresát žádosti: 

Global Expert, s.r.o., V Ráji 919, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
27472850 („Společnost“) 

 

 
Žadatel:  

Jméno*:    

 

Příjmení*:      

 

Datum narození (DD/MM/RRRR)*:    

 

Prosím uveďte své kontaktní údaje. 

Adresa*:  

Adresu prosím uveďte v následujícím formátu: ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát 

 
 
 

 

 

 

 



Prosím uveďte Vaše postavení vůči Společnosti*.  

Zaměstnanec     

Bývalý zaměstnanec   

Jiné (prosím popište)    

 
Prosím uveďte případné doplňující informace, jichž se tato žádost týká:  

 
Prosím uveďte, které právo týkající se ochrany osobních údajů prostřednictvím 
této žádosti vykonáváte, a konkrétně uveďte, čeho se domáháte*: (subjektům 
údajů svědčí zejména následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo 
na opravu nepřesných osobních údajů, právo na doplnění neúplných osobních údajů, 
právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo 
vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně 
na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování) 

 
O úkonech učiněných na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat do 
jednoho měsíce od jejího přijetí. 

Zvolte si prosím způsob komunikace, kterým si přejete obdržet informace od 
Společnosti*. Budete kontaktován/a prostřednictvím kontaktních údajů, uvedených 
na této žádosti. 

V případě volby komunikace prostřednictvím 
emailu, prosím uveďte svoji emailovou 
adresu: 
 

Email        

Poštou     

Osobně    

………………………………… 

Podpis 

 

 

 
 
 

 

 



Tato žádost byla přijata jménem Společnosti  
 
prostřednictvím………………………………………………….., 
 
dne ………………………………………       
       …………………………………….….. 

Podpis zástupce Společnosti 

 

Jak můžete Vaši žádost o výkon práva týkajícího se ochrany osobních údajů 
podat? 

 

Písemná žádost zaslaná poštou 
V případě zaslání Vaší žádosti prostřednictvím pošty, je podmínkou pro přijetí a 
řádné vyřízení Vaší žádosti úředně ověřený podpis na formuláři Vaší žádosti. 

 

Písemná žádost doručena osobně 
Formulář žádosti můžete odevzdat osobně na sekretariát jednatelů společnosti. Vaše 
totožnost bude ověřena pověřeným zaměstnancem Společnosti na základě 
předložení jednoho z následujících dokumentů: občanského průkazu, cestovního 
pasu nebo dalšího dokumentu s fotografií dostatečně způsobilou k tomu, aby 
umožnila Vaši jasnou identifikaci. 

 

Upozorňujeme, že žádost může být zpracována, pouze pokud bude úplná. Ujistěte 
se, prosím, že všechna povinná pole označená hvězdičkou (*) jsou v žádosti 
vyplněna. V případě nedostatečných údajů pro uplatnění Vámi zvoleného způsobu 
komunikace Vás budeme kontaktovat prostřednictvím jiného dostupného způsobu 
komunikace. 

Dovolujeme si Vás také upozornit, že v případě, že Vaše žádost bude posouzena 
jako zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu opakující se 
povahy, může Společnost pro zodpovězení Vaší žádosti požadovat přiměřený 
poplatek nepřekračující nezbytné náklady na poskytnutí požadovaných informací 
nebo na zajištění uplatnění Vašich práv. 
 
 
 


