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ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ 
 
1. IDENTIFIKACE SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Adresa:  
E-mail:  
Další identifikace:  
Důvod zpracování:  
(Popište, prosím, na základě čeho zpracováváme Vaše osobní údaje) 

 
2. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI – JAKÉ PRÁVO SI PŘEJETE VYUŽÍT (OZNAČTE) 
2.1 Právo na přístup 

Stačí mi znát kategorie osobních údajů, které o mě zpracováváte: ANO NE 
nebo 
Chci vědět, jaké konkrétní osobní údaje o mně zpracováváte, ale nepotřebuji jejich kopii: ANO NE 
nebo 
Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které o mně zpracováváte, a dále žádám o 
zaslání kopie těchto osobních údajů, a to: 

a) na následující e-mailovou adresu: __________@__________; nebo 
b) na následující poštovní adresu: ______________________________. 

ANO NE 

 
Zároveň si přeji získat následující informace (označte): 
účely zpracování jednotlivých (kategorií) osobních údajů: ANO NE 
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou mé osobní údaje 
zpřístupněny: 

ANO NE 

plánovaná doba, po kterou budete mé osobní údaje zpracovávat: ANO NE 
veškeré dostupné informace o zdroji, z nějž jste mé osobní údaje získali (Poznámka (!): 
neuplatní se, pokud byly osobní údaje získány od Vás), 

ANO NE 

skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ANO NE 
vše výše uvedené ANO NE 

 
2.2 Právo na opravu 

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: 
Původní údaje: Opravené nebo doplněné údaje: 
  
  
  
  
 

2.3 Právo na výmaz  
Přeji si, abyste veškeré/následující (níže uveďte, jaké konkrétně) osobní údaje, které o mně 
zpracováváte, již dále nezpracovávali a vymazali je z Vašich informačních systémů: 
 Odůvodnění: 
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2.4 Právo na omezení zpracování  

Přeji si, abyste omezili následující zpracování (popis zpracování, které si přejete omezit): 
 
 
 
 
 
 
mých osobních údajů (kterých osobních údajů se má omezení týkat): 
 Odůvodnění: 
  
  
  
  
 

2.5 Právo na přenositelnost  
Žádám o přenos všech/následujících osobních údajů (níže uveďte, jakých konkrétně), které o mě 
zpracováváte: 
 
 
 
 
 
 
v následujícím formátu: _______________________________________________.  
 
Osobní údaje přeneste mně na následující e-mailovou adresu: ________@________  
nebo 
Přeneste osobní údaje přímo následujícímu správci: 
Jméno správce: _________________________________________________ 
Adresa správce: _________________________________________________ 
E-mail správce: _____________________@__________________________ 
Telefon správce: _________________________________________________ 
 

2.6 Právo vznést námitku proti zpracování  
Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů (uveďte, proti jakému 
zpracování námitku vznášíte, a případně kterých osobních údajů se námitka týká):  
 Odůvodnění: 
  
  
  
  

 
3. DŮVOD ŽÁDOSTI  

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, 
uveďte, prosím, na příslušných místech (v předtištěných kolonkách) označených jako „Odůvodnění“ 
zdůvodnění Vaší žádosti (viz "Informace pro Žadatele" níže). Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti 
vyhověno. 
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4. INFORMOVÁNÍ PŘÍJEMCŮ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
4.1 Pokud uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních 

údajů informovat všechny příjemce, kterým jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili, s výjimkou případů, 
kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových 
příjemcích Vašich osobních údajů?  

ANO NE 
5. POUČENÍ 

 Lhůta: Vaši žádost máme povinnost vyřídit bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho (1) 
měsíce od jejího obdržení. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva (2) měsíce. V takovém 
případě Vás o nutnosti lhůtu prodloužit informujeme co nejdříve, nejdéle však do jednoho (1) měsíce 
od obdržení Vaší žádosti. Zároveň Vám sdělíme důvod prodloužení lhůty pro vyřízení Vaší žádosti. 
 Poplatek: Zásadně je vyřízení žádosti bezplatné. Pouze v případě, kdy byste zneužívali svých 
práv, zejména pokud byste opakovaně podávali zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti, 
můžeme Vám účtovat poplatek na úhradu našich administrativních nákladů. Ze stejného důvodu 
můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět. Zneužitím nelze a priori rozumět výkon Vašich práv. 
 Poplatek Vám může být rovněž účtován v souvislosti s výkonem práva na přenositelnost, a to 
v případě, že si vyžádáte více než jednu kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Ani tento 
poplatek však nemůže přesáhnout naše administrativní náklady na pořízení dotčených kopií. 
 Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší žádosti, nebo budete mít jakékoli otázky 
související se zpracováním Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit: ZAREN – Ecoclean, 
s.r.o., Roháče z Dubé 238/7, 779 00 Olomouc, pevná linka: 585 751 790, e-mail: info@zaren.cz. 
 Můžete rovněž podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna), oficiální 
www: ˂https://www.uoou.cz˃. 
 

 
DATUM:  ______________________________________ 
 
PODPIS:  ______________________________________ 
 
 
6. INFORMACE PRO ŽADATELE  
6.1 Přístupem k osobním údajům se rozumí Vaše právo vyžadovat od nás informaci (potvrzení), zda jsou či 

nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás 
získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování. 

6.2 Uplatněním práva na opravu docílíte opravy nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, a to bez 
zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování máte jakožto subjekt údajů právo na 
doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

6.3 Právo na výmaz představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud 
je splněna alespoň jedna podmínka: 

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány, 

b) odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje 
žádný další právní důvod pro jejich zpracování, 

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují 
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, 

d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, 
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti, 
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.  
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Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování OÚ nezbytné zejména: 
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie 

nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve 
veřejném zájmu; 

c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; 
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či 

pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo 
vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo 

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
6.4 Právo na omezení zpracování představuje vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich 

osobních údajů, pokud: 
a) popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou 

k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit; 
b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte 

místo toho o omezení jejich použití; 
c) zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale vy je požadujete 

pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo 
d) jste vznesl/a námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě 

automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody 
převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené 
osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, 
výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby 
nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. 
O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.  

6.5 Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému 
správci, a to v případě, že  

a) zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a 
b) zpracování se provádí automatizovaně.  

Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo 
jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné.  

6.6 Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě mj. našich 
oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, a to včetně profilování. Pokud práva využijete, 
nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad Vašimi svobodami, právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje 
zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka 
vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají. 
 


