Věc: ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Já, níže podepsaný
........................................, nar. .............................,
bytem: ..................................................................
tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

ž á d á m,
aby mi společnost HG elektro spol. s r.o.., IČ 053 77 536, se sídlem Lobezská 1526/20, Východní
Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 33144 (dále jen "Správce"),
•
•
•
•

adresa pro doručování: Dragounská 130, Klatovy IV, 339 01
webové stránky Společnosti: https://hgelektro.cz/
kontaktní telefon: +420 776 602 209
e-mailová adresa: alena.sykorova@hgelektro.cz

dle ustanovení čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vydala potvrzení, zda osobní
údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup
k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování,
b) kategorie dotčených osobních údajů,
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména
příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá
ke stanovení této doby,
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu
údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu,
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl 22
odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu,
jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Beru na vědomí, že 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.
Současně žádám o zaslání informace o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě stanovené čl. 12 odst. 3
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to písemně na adresu uvedenou výše /
prostřednictvím e-mailu na adresu: .................................

V ……………………. dne ………………

………………………………………………..
podpis

