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ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Žadatel:
Jméno a příjmení:

_________________________________________________

Datum narození:

_________________________________________________

Adresa:

_________________________________________________

Ve smyslu čl. 15 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) tímto u společnosti
KOPOS KOLÍN a.s., IČO: 61672971, se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 432, PSČ 28094
(„Společnost“) uplatňuji právo na:
 přístup k osobním údajům, tj. žádám o informaci, zda Společnost zpracovává mé osobní
údaje a pokud ano, žádám o poskytnutí informací o zpracování v zákonném rozsahu;
 právo na opravu osobních údajů, tj. žádám, aby Společnost opravila tyto osobní údaje:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 výmaz osobních údajů, žádám, aby Společnost vymazala osobní údaje, které se mě týkají;
 omezení zpracování osobních údajů, tj. žádám, aby Společnost dočasně omezila zpracování
mých osobních údajů z následujícího důvodu:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 přenos osobních údajů, tj. žádám, aby Společnost přenesla níže uvedené osobní údaje níže
uvedené osobě;
Osobní údaje:
…………………………………………………………………………………………
Komu má Společnost osobní údaje předat:
…………………………………………………………………………………………
 námitku proti zpracování, tj. žádám, aby Společnost přestala zpracovávat mé osobní údaje
za účelem:
…………………………………………………………………………………………
V ………………………… dne ………………………..

.………………..………………
podpis
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INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Tuto žádost můžete podat osobně v sídle Společnosti nebo ji můžete zaslat na adresu sídla
Společnosti.
Společnost si vyhrazuje žádost vyřídit pouze na základě zjištění totožnosti žadatele.
Tuto žádost můžete podat:
a) osobně v sídle Společnosti,
b) písemně s úředně ověřeným podpisem,
c) prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou. Datová schránka KOPOS KOLÍN
a.s. je (3yvn2y).
Pokud práva subjektu údajů uplatňujete za třetí osobu, vyžaduje se plná moc s úředně ověřeným
podpisem.
V případě, že žádost bude podávána opakovaně a zjevně bezdůvodně, může Společnost požadovat
zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,- Kč. O uplatnění administrativního poplatku Vás
musí Společnost informovat předem.
Osobní údaje žadatele Společnost zpracovává pouze za účelem vyřízení a evidence této žádosti.
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.kopos.cz/zasady-zpracovani-osobnichudaju.
Odpověď ze strany Společnosti obdržíte v případě podání žádosti takto:
Ad a) zašleme doporučeným dopisem na Vámi uvedenou adresu v žádosti,
Ad b) zašleme doporučeným dopisem na Vámi uvedenou adresu v žádosti,
Ad c) do datové schránky, ze které byla žádost zaslána,
Ad a-c) předáme osobně v sídle Společnosti.
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