Žádost o uplatnění práv subjektu údajů dle GDPR
(dále jen „Žádost“)
Tato žádost slouží pro uplatnění práva subjektu údajů podle ustanovení čl. 15 – 21 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 a výše jen „GDPR“), tedy práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu, práva na výmaz, práva
na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů a práva vznést námitku. Společnost Lorenc Logistic, s.r.o.
se sídlem Za Tratí 752, 339 01 Klatovy, IČO: 64832660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Plzni, oddíl C, vložka 7427 (dále jen „Lorenc Logistic“) tento Formulář použije pro identifikaci žadatele, a dále
ke zpracování a vyřízení požadavku žadatele.

Identifikační údaje žadatele
Jméno, příjmení: ________________________________________________
Datum narození: __________________
Doručovací adresa: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Typ žadatele: ☐ Zákazník ☐ Zaměstnanec ☐ Jiná osoba: ____________________________
E-mail: _________________________________________

Vyplnění žádosti
Vyplnění žádosti Formulář můžete vyplnit elektronicky pomocí běžně dostupných programových
prostředků nebo ručně po jeho vytištění. V případě ručního vyplnění pište prosím čitelně hůlkovým
písmem. Křížkem zaškrtněte všechna práva, která chcete uplatnit.

Žádám o přístup k osobním údajům vedených u mé osoby (čl. 15 GDPR)
☐ Žádám o informaci, jaké osobní údaje jsou o mé osobě zpracovávány.
☐ Žádám o vydání potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány mé osobní údaje.
☐ Žádám o poskytnutí informací o zpracování mých osobních údajů (za jakým účelem jsou
zpracovávány, jaký je právní titul k jejich zpracování, plánovaná doba, po kterou budou zpracovávány
atd.).
☐ Žádám o poskytnutí kopie osobních údajů, které jsou o mé osobě zpracovávány.

Žádost o opravu osobních údajů vedených u mé osoby (čl. 16 GDPR)
☐ Žádám o opravu nepřesných osobních údajů.
☐ Žádám o doplnění neúplných osobních údajů.

Žádost o výmaz osobních údajů vedených u mé osoby (čl. 17 GDPR)
☐ Žádám o vymazání všech mých osobních údajů.
☐ Žádám o vymazání některých mých osobních údajů.

Žádost o omezení zpracování osobních údajů vedených u mé osoby (čl. 18 GDPR)
☐ Žádám o omezení zpracování všech mých osobních údajů.
☐ Žádám o omezení zpracování některých mých osobních údajů, jelikož se domnívám, že:
☐ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně zpracovány.
☐ byly zpracovány protiprávně.

Žádost o přenositelnost osobních údajů vedených u mé osoby (čl. 20 GDPR)
☐ Žádám o poskytnutí všech nebo některých mých osobních údajů ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu.
☐ Žádám o předání všech nebo některých mých osobních údajů ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu jinému správci osobních údajů.

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
☐ Vznáším tímto námitku a žádám správce o ukončení zpracování všech nebo některých mých
osobních údajů, které je prováděno:
☐ ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
☐ na základě oprávněného zájmu správce či třetí strany.
☐ pro účely přímého marketingu.
☐ pro účely vědeckého výzkumu nebo pro statistické účely.

Žádost nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně
profilování (čl. 22 GDPR)
☐ Žádám správce o ukončení zpracování mých osobních údajů, při kterém jsem předmětem
rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR)
☐ Odvolávám tímto souhlas a žádám správce o ukončení zpracování všech nebo některých mých
osobních údajů.

Upřesnění žádosti
Doplňte upřesňující údaje potřebné pro vyřízení Vaší žádosti. Jedná se zejména o informace uvedené
výše u Vámi uplatňovaných práv. Můžete uvést také další informace nebo blíže specifikovat uplatnění
Vašich práv. Tyto údaje jsou nepovinné, ale jejich poskytnutí může urychlit vyřízení Vaší žádosti.

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.

V:

Podpis žadatele/zástupce žadatele:

Dne:

