Žádost subjektu údajů podle GDPR
Osobní údaje žadatele

Jméno a příjmení

Titul

Trvalé bydliště

Datum narození

Kontaktní adresa

Datová schránka

Telefon (nepovinné)

Email (nepovinné)
ANO

Jsem současným či bývalým
zaměstnancem Charity Opava

NE

Osobní číslo
zaměstnance

Osobní údaje zástupce (pokud jej žadatel má)

Jméno a příjmení

Titul

Trvalé bydliště

Datum narození

Kontaktní adresa
Telefon (nepovinné)

Doklad o zastoupení

E-mail (nepovinné)

Jak Vám máme zaslat odpověď
Prosím označte vybranou variantu

Na kontaktní adresu

Na trvalou adresu

Emailem

Datovou schránkou

Jaké služby v naší organizaci využíváte či jste využívali
prosím označte, příp. doplňte

Jsem / byl jsem klient

prosím uveďte, které služby:

Jsem / byl jsem Váš dárce

Jsem / byl jsem Váš dobrovolník

Jsem / byl jsem zákazník

Další: (uveďte prosím):

Jsem / byl jsem zájemce o zaměstnání

Druh žádosti (prosím označte, která práva uplatňujete)
Žádám o přístup ke svým osobním údajům
Žádám od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají jsou či nejsou zpracovávány. A pokud jsou
zpracovávány, žádám o přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: (prosím vyberte Vámi
požadované informace)

účely zpracování
kategorie dotčených osobních údajů
příjemci či kategorie příjemců, kterým osobní úaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích
nebo v mezinárodních organizacích
plánována doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria ke stanovení této doby
existence práva požadovat od právce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo
omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech
smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takové zpracování pro
subjekt údajů

Žádám o opravu osobních údajů, které jsou naší organizací vedeny
Chci opravit tyto osobní údaje:
..

K ověření pravdivosti opravovaných osobních údajů dokládám:
..

Žádám o vymazání osobních údajů
Chci vymazat tyto osobní údaje:
..

Žádám o získání a přenesení osobních údajů
Níže prosím specifikujte osobní údaje, které jste nám poskytli a které chcete získat
..

v případě, že si přejete přenos osobních údajů k jinému správci, prosím uveďte takového správce, včetně adresy, IČ
..

Žádám o omezení zpracování osobních údajů
Chci omezit zpracování těchto osobních údajů:

..

Důvod omezení
subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních
údajů ověřit
zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon či
obhajobu právních nároků
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné
důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektů údajů

Podávám námitku proti zpracování
Uveďte prosím účel příp. typ zpracování, proti kterému podáváte námitku
..

Žádám o lidský zásah proti automatizovanému rozhodování
Vyjádřete prosím svou výtku proti automatizovanému rozhodování včetně profilování, které má právní účinky nebo se
subjektu údajů jiným způsobem významně dotýká, včetně uvedení konkrétní služby, u které máte za to, že jste předmětem
automatizovaného rozhodování
..

Žádost můžete uplatnit u Charity Opava těmito způsoby:
• písemně s úředně ověřeným podpisem na adresu Charita Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava – Jaktař
• datovou schránkou: ID datové schránky: h3w253v
• emailem s certifikovaným podpisem na gdpr@charitaopava.cz
• osobně u vedoucích pracovníků Charity Opava
Žádost a její vyřízení není žádným způsobem zpoplatněna. Ke zpoplatnění žádosti však může dojít v případě, že se jedná o
žádost opakovaně nedůvodnou nebo nepřiměřenou. V takovém případě budete o zpoplatnění a výši poplatku informováni a
budeme žádat o souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.
Vaši žádosti můžeme vyhovět, ale také ji můžeme zamítnout. Vždy jsme však povinni způsob vyřízení Vaší žádosti odůvodnit
a vysvětlit proč jsme se rozhodli Vaši žádosti vyhovět či ji zamítnout.
Charita Opava je povinna nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti Vás informovat o tom, jak byla Vaše žádost
vyřízena. S ohledem na složitost či počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O
prodloužení a jeho důvodech budete ve lhůtě do 1 měsíce informováni.
Potvrzuji, že veškeré údaje, kterém 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 osobmími údaji poskytnutými dle této žádosti
DATUM:

PODPIS:

POUČENÍ PRO ŽADATELE
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
• Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený
poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v
elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
• Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Pokud v žádosti neoznačíte, které informace Vám mají být poskytnuty, budou Vám poskytnuty informace v plném rozsahu.
Právo subjektu údajů na opravu
• Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím
k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz ("právo být zapomenut")
• Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají,
a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány,
a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce
vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo
pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst.
1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenositelnost údajů
• Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v
případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm.
b); a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
• Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo
jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
• Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
• Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Právo vznést námitku
• Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se
jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále
nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami
subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
• Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování
osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
• Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely
zpracovávány.
• V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své
právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
• Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má
subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají,
ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

