Žádost o uplatnění práv subjektu údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (GDPR) na výmaz osobních údajů
Tato žádost slouží pro uplatnění práva subjektu údajů podle ustanovení čl. 17 Nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), tedy
práva na výmaz osobních údajů. Mateřská škola Dívčí Hrad, příspěvková organizace, se sídlem Dívčí Hrad 29, Dívčí Hrad 793 99,
IČ: 75029189použije informace obsažené v této žádosti výhradně pro účely identifikace žadatele (popřípadě jeho zástupce –
zákonného zástupce) a vyřízení jeho požadavku.

Osobní údaje žadatele/subjekt údajů
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trvalá adresa (ve tvaru Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ): .…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Kontaktní adresa (ve tvaru Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ)*: .……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………….
E-mail*: …………………………………………………………….
Datová schránka*: …………………………………………….

Osobní údaje zástupce

(v případě, že subjekt údajů je nezletilá osoba/dítě, vyplní tuto tabulku

zákonný zástupce)

Jméno a příjmení: ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
Trvalá adresa (ve tvaru Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ): ..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní adresa (ve tvaru Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ)*: .……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………..
E-mail*: …………………………………………………………….
Datová schránka*: …………………………………………….
* Nepovinné údaje – mohou být využity pro případné dotazy při vyřizování žádosti nebo pro zaslání odpovědi.

Zvolte způsob komunikace – zaslání odpovědi
Pokud nebude vybrán, bude odpověď na žádost odeslána na adresu trvalého bydliště.
Kontaktní adresa

Trvalá adresa

Osobní převzetí

E-mail

Datová schránka

ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE
V souladu s čl. 17 GDPR uplatňuji své právo na výmaz osobních údajů.
Uveďte osobní údaje, kterou jsou předmětem výmazu

Pozn.: Právo na výmaz může být uplatněno jen ze stanovených důvodů, a to například proto, že osobní údaje již nejsou potřebné pro
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo proto, že subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní
důvod pro zpracování. Právo na výmaz nelze mimo jiné uplatnit, pokud je zpracování daných osobních údajů nezbytné pro splnění
právní povinnosti (zpracování na základě zákona), nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci a v neposlední řadě, pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Poučení:

Mateřská škola Dívčí Hrad, příspěvková organizace, Vám do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytne
informace o přijatých opatřeních podle Vámi podané žádosti, přičemž s ohledem na složitost vyřízení Vašeho
požadavku může dojít k prodloužení této lhůty. O prodloužení, jakož i o jeho důvodech budete v téže lhůtě, tj. do
jednoho měsíce, informováni. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, informujeme Vás nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí.
Potvrzuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl(a) v tomto formuláři, jsou správné a pravdivé a jsem oprávněn(a) s
nimi nakládat. Beru na vědomí, že v případě, že se ukáže toto mé prohlášení jako nepravdivé, přejímám
odpovědnost a důsledky za nakládání s osobními údaji poskytnutými dle této žádosti.
Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních
údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

V …………………………… dne: …………………….
...............................................................
Podpis žadatele/oprávněné osoby

