ŽÁDOST O VÝKON PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)

Kdo žádá:
Žadatel (subjekt údajů)

Zmocněnec Žadatele (z titulu plné moci)

Jméno: …………………………………………………………..

Jméno: …………………………………………………………..

Příjmení: ………………………………………………………..

Příjmení: ………………………………………………………..

Datum narození: …………………………………………….

Datum narození: …………………………………………….

IČ: …………………………………………………………………..

IČ: …………………………………………………………………..

Adresa Trvalého bydliště: ……………………….………

Adresa Trvalého bydliště: ……………………….………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Výběr role subjektu údajů - vyberte prosím pouze JEDNU:
zákazník
dodavatel
zaměstnanec
třetí strana (osoba bez smluvního či jiného vztahu s Magnalink a.s.)

Žádám společnost Magnalink a.s., IČ: 27547469, se sídlem Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec
Králové, jakožto Správce osobních údajů, o výkon následujícího práva dle Nařízení:
Specifikace požadavku:
Výběr typu požadavku - vyberte prosím JEDNU z nabízených možností
1. Právo na přístup k Osobním Údajům (OÚ)/Právo být informován o zpracování
2. Právo na opravu nepřesných nebo nesprávných OÚ (detail viz Upřesnění
požadavku)
3. Právo na výmaz OÚ (detail viz Upřesnění požadavku)
4. Právo na omezení zpracování OÚ (detail viz Upřesnění požadavku)
5. Právo na přenositelnost OÚ (detail viz Upřesnění požadavku)
6.

Právo vznést námitku (detail viz Upřesnění požadavku)

7.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či
obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – Pozn. společnost Magnalink, a.s.
neprovádí automatizované individuální rozhodování s právními či obdobnými účinky,
včetně profilování nad OÚ svých Zákazníků; žádat o uplatnění tohoto práva proto není
třeba

8.

Odvolání dříve poskytnutého souhlasu se zpracováním OÚ (detail viz Upřesnění)

Pro práva 2-5, resp. 8 prosím specifikujte konkrétně, kterých položek OÚ se Vaše žádost týká.
U práva 6 prosím popište, čeho se týká Vaše námitka ohledně zpracování OÚ.

Upřesnění požadavku:
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Specifikace způsobu odpovědi:
Požadovaný způsob odpovědi - vyberte prosím JEDNU z možností osobní převzetí na
Zákaznickém centru Magnalink a.s., Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové:
poštovní zásilka do vlastních rukou na adresu Trvalého bydliště Žadatele.
osobní datová schránka Žadatele: ………………………………
Doplňující informace (nepovinné):
Vaši žádost budeme schopni odbavit pružněji, pokud nám jako náš zákazník dále sdělíte:
Adresa instalace: ……………………………………………………………
Číslo smlouvy (variabilní symbol): ………………………………….
Obecné informace:
Na jedné žádosti je možné uplatnit výkon pouze jednoho práva dle Nařízení GDPR. Vyplnění role
žadatele a Upřesnění požadavku značně urychlí vyřízení Vaší žádosti.
Pro podání Žádosti lze použít jednu z uvedených možností:
•
•
•
•

Osobně na zákaznickém centru Magnalink, a.s.
Poštovní zásilkou (s úředně ověřeným podpisem zákazníka)
Emailem na adresu dpo@magnalink.cz (součástí e-mailu musí být elektronický podpis
opatřený kvalifikovaným certifikátem)

Datovou schránkou (identifikátor: ai4e24b)
Pokud je požadavek vznesen v zastoupení, musí být přílohou žádosti úředně ověřená plná moc.

Výstupy je možné předat Zmocněnci jen v případě, že je tak Subjektem údajů uvedeno v plné moci.
Informace jsou poskytovány zdarma. V případě, že se však jedná o opakované žádosti, mohou být
takové žádosti zpoplatněny. Dále mohou být zpoplatněny i žádosti, které budou vyžadovat
poskytnutí dat na fyzických datových nosičích.

Žadatel (subjekt údajů) / Zmocněnec žadatele

Interní záznam

Datum: …………………………………………

Datum přijetí: …………………………………………

Podpis: …………………………………………

Číslo jednací: ………………………………………….

