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POJ ĎTE  S  N ÁMI PŘE KO NÁV AT B ARIÉR Y  

 
 

 

Žádost o uplatnění práv  
 

V souladu s Nařízením 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 „GDPR“) uplatňuji svá práva vůči 

Diakonii ČCE – SCPS, IČ: 48136093 se sídlem Čajkovského 1640/8, Praha 3, 13000 jakožto správci osobních 

údajů vztahujících se k mé osobě. 

 

Identifikační údaje žadatele: 

Titul, jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………........................................... 

Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ..………………………………………………………………………………......................................................... 

Číslo OP (pouze v případě osobního podání žádosti) …………………………………………………………………………………. 

 

Vztah k Diakonii ČCE – SCPS:   

klient 

 

zaměstnanec 

 

jiný (uveďte) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kontaktní údaje žadatele a způsob komunikace (zaškrtněte preferovaný způsob komunikace a vyplňte 

příslušné pole):   

Kontaktní adresa (pokud je jiná než ATB): …………………………………………………………................................. 

 

Emailová adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datová schránka: …………………...……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Identifikační údaje zástupce žadatele (zákonný zástupce, opatrovník apod.) 

Titul, jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pokud žadatel žádá prostřednictvím zástupce, je nutné přiložit k žádosti doklad opravňující jej k jednání za žadatele (př. Kopii 

rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, rodný list žadatele apod.)  
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V následující části zaškrtněte o uplatnění jakého práva žádáte a dle potřeby vyplňte příslušná pole.  

 

 

1) Uplatnění práva na přístup k osobním údajům 

V souladu s čl. 15 GDPR žádám o: 

potvrzení, zda Diakonie ČCE – SCPS jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje vztahující 

se k mé osobě; 

informace týkající se zpracování mých osobních údajů (tj. informace o účelu; o kategoriích 

zpracovávaných osobních údajů; o příjemci či příjemcích osobních údajů; o plánované době uložení 

osobních údajů; o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich 

zpracování; o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů; o právu podat stížnost u dozorového 

úřadu; o zdroji osobních údajů, pokud jím není subjekt sám);  

kopii zpracovávaných osobních údajů vztahujících se k mé osobě. 

 

2) Uplatnění práva na opravu osobních údajů 

V souladu s čl. 16 GDPR žádám o: 

opravu následujících osobních údajů: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zde uveďte aktualizované osobní údaje:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Uplatnění práva na výmaz osobních údajů 

V souladu s čl. 17 GDPR žádám o:  

výmaz následujících osobních údajů: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zpracovávaných za účelem: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zde uveďte odůvodnění své žádosti o výmaz osobních údajů:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



4) Uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů 

V souladu s čl. 18 GDPR žádám o: 

Omezení zpracování následujících osobních údajů: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zde uveďte odůvodnění své žádosti o omezení zpracování osobních údajů:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů  

V souladu s čl. 20 GDPR žádám o: 

přenesení následujících osobních údajů: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zde uveďte jméno správce, IČO, jeho sídlo a kontaktní údaje, ke kterému mají být osobní údaje přeneseny: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Uplatnění práva vznést námitku 

V souladu s čl. 21 GDPR uplatňuji právo vznést námitku: 

Tímto vznáším námitku proti zpracování osobních údajů vztahujících se k mé osobě. 

 

Zde co nejpřesněji popište, proti čemu podáváte námitku (vč. odůvodnění): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Uplatnění práva na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů  

V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR uplatňuji právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Tímto odvolávám souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…, 

které jsem poskytl/a za účelem (vypište): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Vyřízení žádosti:  

Jakmile bude žádost Správcem přijata, budete informován/a. Po posouzení žádosti a učinění příslušných 

kroků, budete informován/a o jejím výsledku a případných přijatých opatření. Odpověď vám bude 

doručena vámi zvoleným způsobem (viz výše). V případně osobního doručení žádosti budete 

informován/a písemně na vámi uvedenou kontaktní adresu.  

Vaše žádost bude vyřizována bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí 

žádosti. Ve výjimečných případech může být vyřízení žádosti odloženo až o dva měsíce. V takovém případě 

budete správcem kontaktován/a a informován/a o této skutečnosti.  

 

 

 

V……………………………………… dne ……………………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(podpis / úředně ověřený podpis žadatele, příp. jeho zástupce)  

 


