PŘÍLOHA METODIKY PRO ADVOKÁTY K DOSAŽENÍ SHODY S GDPR

1.ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ
Identifikace Subjektu údajů
2.Jméno a příjmení: ___________________________
3.Datum narození:

___________________________

4.Adresa:

___________________________

5.Další identifikace (e-mail, telefonní číslo, …. ): ___________________________
6.Odpověď na žádost, č.j.: _______
7.Vaši žádost o (právo, které subjekt údajů uplatnil) ze dne _______ jsme pečlivě posoudili
s následujícím závěrem:
8.Právo na přístup
9.Ve Vaší žádosti jste upřednostnil/a (vybrat jednu z níže uvedených variant)
10.Znát kategorie osobních údajů, které o Vás zpracováváme (např. plnění smlouvy nebo
smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené
služby). Níže tedy uvádíme, že o Vás zpracováváme následující typy osobních údajů:
11.__________________________
12.Znát podrobně všechny osobní údaje a další předepsané informace, které se Vás týkají a
které zpracováváme, ale nepotřebujete obdržet kopie těchto osobních údajů. V příloze
tedy uvádíme podrobný přehled o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, spolu
s následujícími informacemi:
13.účely zpracování,
14.kategorie dotčených osobních údajů,
15.příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
16.plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; a
17.to, zda dochází k automatizovanému rozhodování či nikoliv.
18.Znát podrobně všechny osobní údaje, které se Vás týkají, a které zpracováváme, a dále
žádáte o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:
19.na následující emailovou adresu: ____________________; nebo
20.na následující adresu: ____________________.
21.V příloze tedy uvádíme podrobný přehled o Vašich osobních údajích,
které zpracováváme, spolu s následujícími informacemi:

1/3

PŘÍLOHA METODIKY PRO ADVOKÁTY K DOSAŽENÍ SHODY S GDPR

22.účely zpracování,
23.kategorie dotčených osobních údajů,
24.příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
25.plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; a
26.to, zda dochází k automatizovanému rozhodování či nikoliv.
27.Současně Vám zasíláme kopie Vašich osobních údajů na Váš email, uvedený ve Vaší
žádosti/na Vaši adresu, uvedenou ve Vaší žádosti.
28.NEBO:
29.Vaši žádost bohužel musíme zamítnout z následujících důvodů:
______________________
30.NEBO:
31.Zjistili jsme, že o Vás nezpracováváme žádné osobní údaje.
32.Právo na opravu
33.Na základě Vaší žádosti jsme opravili/doplnili následující osobní údaje:
_______________
34.Současně budeme o opravě nebo doplnění osobních údajů informovat příjemce, kterým
byly Vaše osobní údaje zpřístupněny.
35.PŘÍPADNĚ
36.Bohužel nemůžeme o opravě nebo doplnění informovat následující příjemce, vzhledem
k tomu, že to není možné, resp. by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí: _______________
37.Právo na výmaz
38.Osobní údaje, které můžeme vymazat: ________________
39.Výše uvedené osobní údaje vymažeme z našich systémů do _________. O likvidaci
Vašich osobních údajů Vás budeme informovat emailem.
40.Současně budeme o výmazu osobních údajů informovat příjemce, kterým byly Vaše
osobní údaje zpřístupněny.
41.PŘÍPADNĚ
42.Bohužel nemůžeme o likvidaci informovat následující příjemce, vzhledem k tomu, že to
není možné, resp. by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí: _______________
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43.Osobní údaje, které bohužel nemůžeme zlikvidovat, protože nám v tom brání závažné
právní důvody:
______________________________________________________________________________
____
44.Právo na přenositelnost
45.Osobní údaje, které můžeme přenést: _______________
46.Výše uvedené osobní údaje přeneseme Vám na Vaši emailovou adresu _______/novému
správci, ___________ na jeho emailovou adresu_____________ v následujícím formátu
_____________ do _________. Přenos bude zabezpečen způsobem dohodnutým s Vámi/
s novým správcem. O provedení přenosu Vašich osobních údajů Vás budeme informovat
emailem.
47.Osobní údaje, které bohužel nemůžeme přenést, protože nám v tom brání závažné
právní důvody:
48.___________________________________________________________________________
_______
49.Pozor! Neručíme za to, že nový správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat
s odpovídající péčí a bezpečně. Proto Vám doporučujeme, abyste se ujistil, že nový
správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat s řádnou péčí a při zajištění
odpovídajících bezpečnostních opatření (uvést v případě, že odpovídáte na žádost o
přenos osobních údajů).
50.Poučení
51.Lhůta: Informace musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho
měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce,
o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.
52.Poplatek: Zásadně platí, že informace se poskytují bezplatně. Pouze v případě,
kdy se žádosti opakují, může správce účtovat přiměřený poplatek na základě
administrativních nákladů. Dále, pokud jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce buď uložit přiměřený poplatek,
nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. Zneužitím nelze
a priori rozumět výkon práv subjektu údajů.
53.Právo podat stížnost kvůli způsobu vyřízení žádosti: Pokud nebudete spokojeni
s vyřízením Vaší žádosti, máte právo si stěžovat u správce-adresáta Vaší žádosti na této
adrese: _____________.
54.Můžete rovněž podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
55.DATUM:
56.PODPIS:
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