
Obec:  Bratřice 

Sídlo:  Bratřice 11, 395 01 Pacov 

IČ:  00247871 

ŽADATEl: 

Jméno a příjmení 

Adresa, (pokud je žádost podávána písemně) 

Kontaktní email, (pokud je žádost podávána elektronicky) 

 

Zaškrtněte variantu žádosti: 

 

□ 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 Žádám o ukončení zpracování osobních údajů. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních 

 údajů. 

 Na základě uděleného souhlasu ze dne:   

 

 

 

□ 2. ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM 

 Mám zájem o poskytnutí informace o osobních údajích (zaškrtněte): 

□ Zpracováváte o mně osobní údaje? Pokud ano, pak z jakého důvodu. 

□ Žádám o všechny osobní údaje, které se mě týkají a které zpracováváte. 

□ Nepožaduji jejich kopii. 

□ Požaduji jejich kopii.  
Kopii zaslat na adresu žadatele, nebo na email. 



 

□ 3. STÍŽNOST NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Datum:  

Osobní údaje, kterých se stížnost týká:  

 

 Odůvodnění stížnosti: 

 

 

 

□ 4. ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Žádám o vymazání následujících osobních údajů, které o mně zpracováváte. 

  

 Důvodem, pro tuto žádost, na němž se zakládá mé právo být zapomenut a vymazání 

 zpracovávaných osobních údajů je (zaškrtněte): 

□ Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány. 

□ Došlo k odvolání souhlasu, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další 
právní důvod pro zpracování. 

□ Byla vznesena námitka proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce. 

□ Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně. 

□ Existuje zákonná povinnost správce údaje vymazat. 

□ Jedná se o osobní údaje dítěte mladšího 16 let. 

 Podrobnější specifikace výše uvedeného důvodu: 

•   

•   

•   

•   

•  

 



□ 5. ŽÁDOST O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Žádám o opravu změněných/ chybných osobních údajů, které o mně zpracováváte. 

 

Chybný údaj: Opravený údaj: Poznámka: 

   

   

 

 

Žádám o to, aby opravené údaje byly předány všem dalším zpracovatelům. 

(zaškrtněte) 

□ ANO 

□ NE 

 

 

□ 6. ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Žádám o omezení zpracování těchto osobních údajů. 

 

Podrobnější specifikace důvodu:  

 

 

•   

•   

•   

•   

•  

 



□ 7. ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 Žádám o přenos osobních údajů, které o mně zpracováváte. 

□ Přenos všech údajů. 

□ Přenos těchto údajů: 

 

 Formát, ve kterém vás žádám, aby byly mé údaje přeneseny:  

□ Prosím vás, aby mé osobní údaje byly přeneseny následujícímu správci: 

Jméno správce  

Adresa správce  

Telefon správce  

Email správce  

 

 

 

 

Prohlašuji, že informace v této žádosti jsou přesné a že jsem oprávněn/a tuto žádost 

podat. Beru na vědomí, že pokud žádost bude neúplná nebo nesprávně vyplněná, obec ji 

nebude moci zpracovat. 

 

 

 

V     dne        Podpis: 

 

 

•   

•   

•   

•  


