
 
ŽÁDOST O VÝKON PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ 

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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) 

Kdo žádá 

Žadatel (subjekt údajů) 

Jméno: ………………………………………………………….. 

Příjmení: ……………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………. 

IČ: ………………………………………………………………….. 

Adresa Trvalého bydliště: ……………………….……… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Zmocněnec Žadatele (plná moc) 

Jméno: ………………………………………………………….. 

Příjmení: ……………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………. 

IČ: ………………………………………………………………….. 

Adresa Trvalého bydliště: ……………………….……… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Pokud je Žadatel zákonným zástupcem Subjektu údajů (např. Rodič žádá o osobní údaje dítěte), 
prosím uveďte jméno a příjmení Subjektu údajů, v jehož prospěch je žádost podána (žádost je 
možné podat vždy pouze pro jeden Subjekt údajů): 

Jméno a příjmení Subjektu údajů: ……………………………………………………………………………………………….. 

Výběr role - vyberte prosím pouze JEDNU: 

 Zákonný zástupce dítěte 

 Dítě 

 Zaměstnanec 

 Dodavatel 

 Třetí strana 

Tímto žádám Mateřskou školu Kublov se sídlem Kublov 14, 267 41 Kublov, jako Správce osobních údajů 
o výkon následujícího práva dle Nařízení. 

Specifikace požadavku 

Výběr typu požadavku - vyberte prosím JEDNU z nabízených možností 

1.  Právo na přístup k Osobním Údajům (OÚ)/Právo být informován o zpracování  
2.  Právo na opravu nepřesných nebo nesprávných OÚ (detail viz Upřesnění požadavku)  
3.  Právo na výmaz OÚ (detail viz Upřesnění požadavku)  
4.  Právo na omezení zpracování OÚ (detail viz Upřesnění požadavku) 
5.  Právo na přenositelnost OÚ (detail viz Upřesnění požadavku)  
6.  Právo vznést námitku (detail viz Upřesnění požadavku) 
7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či 

obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – Mateřská škola Kublov neprovádí 
automatizované individuální rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně 
profilování nad OÚ Subjektů údajů. 

8.  Právo na odvolání souhlasu (detail viz Upřesnění požadavku) 

Pro práva 2-5 prosím specifikujte konkrétně, kterých položek OÚ se Vaše žádost týká.  
U práva 6 prosím popište, čeho se týká Vaše námitka ohledně zpracování OÚ (neslouží pro 
reklamaci služeb). 

 

 



 

Upřesnění požadavku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace kanálu odpovědi:               

Kanál odpovědi - vyberte prosím JEDNU z možností 

 osobně v Mateřské škole Kublov, Kublov 14, 267 41 Kublov 

 poštovní zásilkou do vlastních rukou na adresu Trvalého bydliště Žadatele. 

 datová schránka Žadatele: ………………………………………… 

Obecné informace: 

Na jedné žádosti je možné uplatnit výkon pouze jednoho práva dle GDPR pro jeden Subjekt údajů. Vyplnění 
role žadatele a upřesnění požadavku značně urychlí vyřízení Vaší žádosti. 

Informace jsou poskytovány zdarma. V případě, že se však jedná o opakované žádosti, mohou být takové 
žádosti zpoplatněny. (Pozn.: 1x za 3 měsíce může subjekt údajů zdarma žádat o jeden typ požadavku). 
Dále mohou být zpoplatněny i žádosti, které budou vyžadovat poskytnutí dat na fyzických datových 
nosičích.  

 

Žadatel (subjekt údajů) / Zmocněnec žadatele 

Datum: ………………………………………… 

 

Podpis: ………………………………………… 

 

 Záznam Mateřské školy Kublov 

Datum přijetí: ……………..…………………………… 

 

Evidenční číslo: …………………………………………. 

 

 


