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ŽÁDOST SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu s obecným nařízením – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) tímto já: 

 

Jméno a příjmení žadatele:*  

Datum narození žadatele:*  

 
 

žádám správce mých osobních údajů (OÚ), tj. Mateřskou školu Chotěboř, o zajištění: 
 

 

práva na:* v rozsahu: 

 přístup k mým OÚ:  

 opravu/úpravu/doplnění OÚ:  

 výmaz mých OÚ (právo být zapomenut, nebo výmaz 

OÚ v uvedeném rozsahu): 
 

 přenos mých OÚ (právo přenositelnosti uplatněno 

na všechny údaje nebo na uvedených rozsah)i: 
 

a to přímo mnou určenému správciii:  

 vznesení námitky vůči zpracování mých OÚ:  

 nesouhlas se zpracováním mých OÚ:  

 

Informace si přeji získat: 

 osobně (po vyřízení žádosti chci být kontaktován/a přes e-mail/telefon: _________________________) 

 doručením datovou schránkou 

 doručením na adresu: __________________________________________________________________ 

V případě nezvolení způsobu doručení Vám budou poskytnuty informace způsobem, kterým byla doručena 
žádost. V případě přenosu osobních údajů bude vybrán bezpečnější způsob doručení. 

 

 

Datum žádosti:* ________________________    Podpis žadatele:*_______________________________ 
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Informace pro žadatele: 

Požadavek je potřeba osobně doručit na adresu: 

Mateřská škola Chotěboř 
Březová 272 
583 01 Chotěboř 
IČO: 70156701 

 
kde bude nutné předložit s žádostí občanský průkaz z důvodu ověření totožnosti žadatele, 
 
nebo žádost zaslat přes datovou schránku: ppxkpnm. 

 

Výkon práv zajišťuje kontaktní osoba pověřence pro ochranu OÚ (DPO): 

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Diana Dubová 

E-mailová adresa: dubova@chotebor.cz 

Telefon/mobil: +420 569 641 104 

+420 730 575 917 

na kterou se také fyzická osoba obracet se svým požadavkem na výkon práv či informaci ohledně OÚ.  

 

Oprávněnost jakéhokoliv požadavku bude posouzena do 30 dnů od jeho přijetí.  

 

Pro zpracování požadavku je nezbytně nutné ověření identity fyzické osoby žadatele. Vždy je nezbytné uvést 
aktuální kontaktní údaje (tj. povinné údaje) a údaje v rozsahu: 

 Jméno a příjmení 

 Datum narození 

 Označení uplatňovaného práva 

 Datum žádosti 

 Podpis. 

 

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. 

i Toto právo se týká výhradně OÚ poskytnutých subjektem údajů, a to na základě souhlasu nebo v souladu s plněním smlouvy,  
zpracovávaných automatizovaně, tj. v elektronické podobě 

ii Toto právo umožňuje přenést OÚ jinému žadatelem určenému správci nebo předat přímo žadateli, neznamená však, že poté 
správce údaje smaže. 

                                                      


