Adresát:
MESIT machining, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
68601 Uherské Hradiště

Žádost/námitka ve věci zpracovávání osobních údajů
Já (jméno, příjmení) ________________________,
(státní příslušnost) __________________,
(datum a místo narození) ____________________________________________,
(adresa) ______________________________________________,
(další)*__________________________________________________________________
příp. zastoupen*****
_________________________________________________________________ (jméno,
příjmení a adresa zástupce)
žádám o*:
přístup k mým osobním údajům vámi zpracovávaným, včetně příp. sdělení následujících
skutečností:**







účely zpracování**,
kategorie dotčených osobních údajů**,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny**,
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy**,
dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu
údajů**,
o automatizovaném rozhodování, včetně profilování**.
opravu věcně nepřesných údajů, které zpracováváte - mé osobní údaje by měly být

opraveny následovně:**
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
vymazání údajů týkajících se mé osoby, které zpracováváte - mé osobní údaje by měly
být vymazány z následujících důvodů:**
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
přenos údajů týkajících se mé osoby, které zpracováváte, a to k následující osobě:**
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

všech/následujících*** údajů:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
vznáším námitku proti zpracování svých osobních údajů*,
a to všech/následujících*** údajů:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vaši odpověď:
mi, prosím, zašlete do datové schránky ID _______________ (pozn. jméno a příjmení
uživatele datové schránky musí být shodné se žadatelem/zástupcem)****;
mi,

prosím,

zašlete

doporučenou

poštou

do

vlastních

rukou

na

adresu

________________________________________________________________.****;
si osobně vyzvednu v pracovní den v době od 8.00 hod. do 15.00 v sídle vaší
společnosti (v takovém případě může být žadatel/zástupce na místě vyzván k doložení
své totožnosti)****.
V příloze přikládám:
Fotokopii zákonného zmocnění k zastupování žadatele nebo plné moci**;
Jiné ___________________________________________**.

Žadatel / zákonný zástupce
______________________
(Podpis)

Pokyny a poznámky:
* Uveďte své osobní údaje nutné ke své identifikaci jako subjektu zpracovávaných údajů.
** Vyberte (zaškrtněte) požadovanou možnost (i více).
*** Nehodící se škrtněte.
**** Vyberte pouze jednu z možností.
***** Pokud se nejedná o zákonného zástupce subjektu údajů (např. rodiče nezletilých dětí),
musí být podpis zastoupeného na plné moci úředně ověřen.
V případě Vaší nedostatečné identifikace nebude možné žádosti/námitce vyhovět, nebo
můžete být vyzvání k doplnění žádosti/námitky nebo doložení své totožnosti (na místě, příp.
doložením žádosti/námitky s úředně ověřeným podpisem)

