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Člen mezinárodní asociace advokátních kanceláří  
         LIBRALEX E.E.I.G. 

    

 

 

Žádost o uplatnění práv 
 

 

Totožnost žadatele (subjektu údajů) 
Jméno a příjmení:  __________________________________________________ 

Datum narození: __________________________________________________ 

Adresa:  __________________________________________________ 

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): _______________________________ 

 

Předmět žádosti – jaké právo chcete využít? 

☐ Právo na přístup 

☐ Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte; nebo 

☐ Chci podrobné informace o zpracovávaných osobních údajích, účelech, době zpracování atd., 

ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo 

☐ Chci podrobné informace o zpracovávaných osobních údajích, účelech, době zpracování atd., 

a žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem: 

- na následující emailovou adresu: ___________________________; nebo 

- na následující adresu: _________________________________________. 

 

☐ Právo na opravu 
Přeji si opravit tyto nepřesné osobní údaje: _________________________________________, 

a to za tyto správné osobní údaje: __________________________________________________. 

 

Přeji si doplnit neúplné osobní údaje následovně: 

______________________________________. 

 

☐ Právo vznést námitku proti zpracování  
Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: 

____________________ 

_____________________________________________________________________________, 

a to z těchto konkrétních důvodů ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

☐ Právo na výmaz  
Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ________________________ 

__________________________________________________a vymazali je ze systémů a složek, 

a to z těchto konkrétních důvodů ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

☐ Právo na omezení zpracování  
Přeji si, abyste omezili následující zpracování mých osobních údajů (popište, jaké zpracování si 

přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat): 

_______________ 

_____________________________________________________________________________, 



 

a to z těchto konkrétních důvodů ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

☐ Právo na informaci o příjemcích  
Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme 

o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly 

Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to 

vyžadovalo nepřiměřené úsilí.  

☐ Chci, abyste mne informovali o takových příjemcích osobních údajů 

  


