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ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ
Identifikace subjektu údajů
Jméno a příjmení:__________________________________________________
Číslo objednávky:__________________________________________________
Fakturační údaje (ulice a č. p., město, PSČ):_____________________________
Emailová adresa:___________________________________________________
(Pokud neznáte číslo Vaší poslední objednávky je nezbytné, abyste se s vyplněnou žádostí
dostavil(a) do naší provozovny Svitavská 62, 571 01 Moravská Třebová za účelem ověření
Vaší totožnosti. Nezapomeňte si sebou prosím vzít platný průkaz totožnosti.
Vyplněnou žádost můžete rovněž opatřit úředně ověřeným podpisem a zaslat na adresu
KAYSER s.r.o., osobní údaje, Svitavská 62, 571 01 Moravská Třebová)

Předmět žádosti-chci využít (zvolený požadavek prosím označte
křížkem):
1) Právo na přístup 
 Chci znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte za účelem:
 plnění smlouvy
 přímého marketingu
 zasílání obchodních sdělení
 zkvalitňování poskytovaných služeb
 jiný:_____________________________________________________
 Chci znát všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte,
ale nechci obdržet kopie těchto osobních údajů.
 Chci znát všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a
dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů uchovávaných za účelem
(označte):
 identifikace uživatele
 údaje využívané k marketingu
 jiný:_____________________________________________________
2) Právo na opravu
 Přeji si opravit následující osobní údaje:____________________________
Aktuální hodnota osobních údajů je: ______________________________
 Přeji si doplnit následující osobní údaje: ____________________________
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3) Právo na výmaz
 Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali mé následující osobní údaje:
_____________________________________________________________
(kterých osobních údajů se má výmaz týkat) a vymazali je z vašich systémů.
Beru na vědomí, že tomuto požadavku nelze vyhovět u těch osobních údajů, u
nichž je uchování povinné ze zákona či na jejichž uchovávání má správce
oprávněný zájem.
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).
5) Právo na přenositelnost
 Žádám o přenos těchto/všech1 osobních údajů, které o mě zpracováváte,
______________________________________________________________
Osobní údaje budou poskytnuty ve formátu datové věty .csv.
Osobní údaje:





zašlete na e-mailovou adresu, kterou jsem uvedl při registraci
zašlete na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví žádosti
zašlete na e-mailovou adresu ____________________________________
předejte jiným způsobem (uveďte):________________________________

6) Právo vznést námitku proti zpracování
 Vznáším námitku proti následujícímu zpracování těchto mých osobních
údajů: ____________________
Poznámka (další specifikace požadavku): ___________________________
Odůvodnění žádosti
Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva
vznést námitku, uveďte, prosím, stručné zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak
neučiníte, Vaší žádosti pravděpodobně nebude moci být vyhověno.

1

Nehodící se škrtněte

Vypracoval: PUS

Kontroloval: KOM

Schválil:KOT

Datum: 2.10.2018

Provozovna: Svitavská 62
571 01, Moravská Třebová

Formulář

Nr.:KCZ.P.F.0008.0

Žádost subjektu údajů - zákazníci

Strana 3 (celkem 2)

Adresa pro zaslání vyrozumění o rozhodnutí o žádosti
Veškeré požadované informace mi prosím zašlete
 na emailovou adresu, kterou jsem uvedl při registraci
 na tuto e-mailovou adresu:
____________________________@__________________________

V _______________ dne _______________

_________________________________
podpis žadatele

Vypracoval: PUS

Kontroloval: KOM

Schválil:KOT

Datum: 2.10.2018

