ELREKO Praha s.r.o.
Hládkov 920/12
169 00 Praha 6 – Střešovice
Žádost ve věci zpracování osobních údajů
J á , n í ž e p o d e p s a n ý / á … … … … … … … … … … … . (jméno, příjmení, titul),
……………………………. (datum narození), …………………………….……….. (adresa),
……………………………. (e-mail),
v souladu s Nařízením 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 a v souladu se Zásadami zpracování osobních
údajů zákazníků společnosti ELREKO Praha s.r.o.:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

žádám o sdělení, zda společnost ELREKO Praha s.r.o. zpracovává mé osobní údaje, a
pokud ano, žádám o umožnění přístupu k mým osobním údajům, tzn. o sdělení
zpracovávaných osobních údajů,
žádám o opravu nepřesných či nepravdivých osobních údajů, a to:
nepřesné či nepravdivé osobní údaje:
…………………………………………………………………………………………..
(zde uvést nepřesné či nepravdivé osobní údaje, jejichž opravu zákazník žádá);
správné osobní údaje:
…………………………………………………………………………………………...
(zde uvést správné osobní údaje, které mají nahradit nepřesné či nepravdivé osobní
údaje).
žádám o vysvětlení, neboť se domnívám, že společnost ELREKO Praha s.r.o.:
zpracováním mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého
života, a to tím, že …………………………………………………………………….
(popis narušení ochrany osobního a soukromého života);
zpracovává mé osobní údaje v rozporu s právními předpisy, a to tím, že
…………………………………………………………………………………………..
(popis rozporu zpracování osobních údajů s právními předpisy).
žádám o výmaz mých osobních údajů, neboť:
jsem přesvědčen, že mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
zpracovávány;
jsem přesvědčen, že mé osobní údaje jsou společností ELREKO Praha s.r.o.
zpracovávány neoprávněně.
žádám o omezení zpracování mých osobních údajů, a proto požaduji, aby společnost
ELREKO Praha s.r.o. nadále nezpracovávala a vymazala mé osobní údaje v rozsahu
…………………………………….........................................................................................
(zde uvést osobní údaje, jejichž výmaz zákazník požaduje).
žádám o předání mých osobních údajů, které společnost ELREKO Praha s.r.o.
zpracovává,
……………………………………………………………………………………………….
(zde uvést údaje subjektu, kterému mají být osobní údaje předány, tzn. jméno, příjmení,
obchodní firma, adresa trvalého pobytu, místa podnikání či sídla, IČ, DIČ), a to z důvodu

……………………………………………………………………………………………….
(zde uvést důvod, z jakého zákazník žádá o předání osobních údajů).
7. vznáším námitku:
proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu, a to …………………………………………………..
(zde uvést osobní údaje, o jejichž zpracování se jedná), které zpracovává za účelem
……………………………………………………………………………………….......
(zde uvést konkrétní úkol prováděný ve veřejném zájmu);
proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu při
výkonu veřejné moci, a to ………………………………………………….. (zde uvést
osobní údaje, o jejichž zpracování se jedná), které zpracovává za účelem
……………………………………………………………………………………….......
(zde uvést konkrétní úkol při výkonu veřejné moci);
proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany
oprávněných zájmů společnosti ELREKO Praha s.r.o., a to
…………………………………………………………………………………………..
(zde uvést osobní údaje, o jejichž zpracování se jedná), které zpracovává za účelem
……………………………………………………………………………………….......
(zde uvést konkrétní účel ochrany oprávněných zájmů společnosti ELREKO Praha
s.r.o.).
8. odvolávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů, který jsem společnosti
ELREKO Praha s.r.o. udělil/a ke zpracování ………………………………………………
(zde uvést osobní údaje, k jejichž zpracování odvolává zákazník souhlas) za účelem
……………………………………………………………………………………………….
(zde uvést účel, ke kterému zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů udělil).
Zákazník je povinen zaškrtnout konkrétní bod či body tohoto formuláře a doplnit konkrétní
údaje, jejichž doplnění je pro zpracování této žádosti společností ELREKO Praha s.r.o.
nezbytné. Společnost ELREKO Praha s.r.o. vyžaduje, aby byla žádost opatřena úředně
ověřeným podpisem, aby mohla dostatečně ověřit totožnost žadatele, aby tyto údaje nemohly
být zpřístupněny neoprávněným subjektům, čímž je chráněna důvěrnost a bezpečnost
osobních údajů.
V ……………….. (místo vyplnění) dne …………………… (den vyplnění)

___________________________
(úředně ověřený podpis žadatele)
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