INFORMACE SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJ Ů
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Žádost o poskytnutí informace
o zpracovávaných osobních údajích
V souladu s čl. 15 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679o ochraně
osobních údajů a také v souladu se zákonem 101/ 2000 Sb. máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud
je tomu tak, máte právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a k dodatečným informacím.

1. Osobní údaje žadatele:1
Jméno:
Příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Doručovací adresa2:
Datum narození:

Případné další informace související se žádostí3:

Datum a podpis:

_____________________________________

__________________________________

Datum a místo

Podpis

_____________________________________
Za správce ověřil a přijal dne

_____________________________________
Za správce, Podpis
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Poučení
1. údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných

v agendách obce, případného provedení opravy či výmazu údajů a za účelem zaslání
odpovědi
2. Údaje proto vyplňujte čitelně, hůlkovým písmem.
3. Žádost podejte na Podatelně / v kanceláři
4. Do 30 dní od doručení Vaší žádosti máte právo obdržet buď požadovanou informaci,

nebo sdělení, proč Vaší žádosti nelze vyhovět. Za legislativně uvedených okolností se
tato doba může navýšit až na 60 dní, v tomto případě však do 30 dní o tom obdržíte
informaci, že lhůta na zpracování byla prodloužena a za jakého důvodu.

Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných
v agendách obce, případného provedení opravy či výmazu údajů a za účelem zaslání odpovědi.
1

2

V případě, že se liší od adresy trvalého pobytu

3Jedná

se o nepovinné údaje, jejichž poskytnutí může napomoci při vyřízení Vaší žádosti. Např.
proč se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či kdy, za jakých okolností a kým
mělo dojít k jejich shromáždění, z jakého důvodu považujete údaje za chybné, resp. jejich zpracování za nezákonné (v rozporu s povinnostmi vyjádřenými v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2016/679 a resp. v zákoně o ochraně osobních údajů a ve zvláštních právních
předpisech
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