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ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ - ZAMĚSTNANCE 

 
 

Identifikace subjektu údajů 
 

Jméno a příjmení: _________________________________________________ 

Bydliště:  _________________________________________________ 

Datum narození: _________________________________________________ 

Pokud jste uchazeč o zaměstnání, uveďte ještě pracovní pozici, o kterou se 

ucházíte:  _________________________________________________ 

 
 

 
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 
 oprávněného zájmu 
 plnění právní povinnosti 

 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 subjektu 
 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 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. 

 

 

Adresa pro zaslání vyrozumění o rozhodnutí o žádosti 
Veškeré požadované informace mi prosím zašlete na tuto e-mailovou adresu: 

 
____________________________@__________________________ 
 

V _______________ dne _______________ 
 

___________________________ 
podpis žadatele 


