UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ
220801_MH

(Níže, prosím, vyplňte všechny požadované údaje. Úplné vyplnění všech požadovaných údajů slouží výhradně k přesné identifikaci, resp. odstranění
pochybností při identifikaci subjektu údajů správcem, vyplněné údaje nemohou být správcem použity pro žádný jiný účel zpracování).
Já, níže podepsaný/á
Jméno

Příjmení (rodné/předcházející příjmení)

Datum narození (ddmmrrrr)

Osobní číslo u ZFPA
(je-li přiděleno)

Trvale bytem

Korespondenční adresa, na kterou mi má být zasláno řešení mé žádosti (není-li shodná s adresou trvalého bydliště)

Telefonní číslo a e-mailová adresa, na které mě může správce za účelem řešení mé žádosti kontaktovat

tímto vůči společnosti ZFP akademie, a.s., se sídlem náměstí T.G.Masaryka č. p. 3048/10a, 690 02 Břeclav, IČ: 26304805, zapsané u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 3828 (dále též „správce“), uplatňuji:
(zde, prosím, označte, které právo uplatňujete, tj. o co společnost ZFP akademie, a.s. žádáte)
své právo na přístup k mým osobním údajům a žádám správce, aby mi poskytl výpis:
a)

všech osobních údajů, které o mojí osobě správce zpracovává

b)

vybraných osobních údajů (v takovém případě uveďte, prosím, Váš konkrétní požadavek na rozsah osobních údajů, které Vám mají být
poskytnuty např. vymezením konkrétního účelu či konkrétních kategorií údajů)

své právo na opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů a žádám správce, aby opravil nepřesné údaje, které o mě
zpracovává tak, že:
Původní (nepřesný/é) osobní údaj/e

Nahradí novým/i přesným/i osobním/i údajem/údaji

(správce omezí zpracování po dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit. Osobní údaje mohou být po dobu
omezení zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků správce)
své právo na přenositelnost údajů a žádám správce, aby mé osobní údaje, které o mě zpracovává, přenesl ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu k jinému správci.
(V tomto případě je s ohledem na zajištění ochrany osobních údajů a jejich předání pouze a výhradně k tomu oprávněné osobě nezbytné
opatřit žádost ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM SUBJEKTU ÚDAJŮ);
Žádám tímto o přenos (prosím, vyberte jednu z uvedených variant):
i)
všech osobních údajů (v takovém případě budou přeneseny v souladu s dikcí Nařízení GDPR všechny osobní údaje, které společnost
ZFP akademie, a.s. zpracovává automatizovaně na základě uděleného souhlasu nebo smlouvy, jíž je smluvní stranou)
ii)
pouze vybraných osobních údajů: (prosím specifikujte osobní údaje, které mají být přeneseny, i v tomto případě ovšem platí, že mohou
být přeneseny pouze takové osobní údaje, které společnost ZFP akademie, a.s. zpracovává automatizovaně na základě uděleného
souhlasu nebo smlouvy, jíž je smluvní stranou):

Žádám, aby společnost ZFP akademie, a.s. předala mnou vybrané osobní údaje (prosím, vyberte jednu z uvedených variant):
i)
přímo mnou určenému správci: (uveďte, prosím, přesné označení správce s uvedením jeho názvu, IČ, sídla/místa podnikání a kontaktního spojení na osobu oprávněnou přenášené osobní údaje převzít):

ii)

(osobní údaje budou přímo jinému správci přeneseny pouze tehdy, je-li to technicky proveditelné, v opačném případě budou osobní
údaje předány subjektu údajů)
mé osobě, a to elektronickou formou doručením šifrované zprávy na e-mail uvedený výše případně jinou bezpečnou cestou předávání
elektronických dokumentů

absolutní námitku proti přímému marketingu (uplatněním této námitky bude ukončeno zasílání jakýchkoliv adresných marketingových,
reklamních či propagačních akcí společnosti ZFP akademie, a.s., a to bez jakéhokoliv zkoumání, okamžikem doručení této žádosti a osobní
údaje žadatele již nebudou za tímto účelem zpracovávány).
individuální námitku (je-li zpracování založeno na základě oprávněného zájmu ZFPA, máte právo vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace námitku proti takovému zpracování. Námitka bude správcem důkladně posouzena. Námitce bude vyhověno, převažuje-li Váš
individuální zájem nad oprávněnými zájmy ZFPA).
Namítám zpracování těchto osobních údajů (uveďte, prosím, osobní údaje, o jejichž zpracování se domníváte, že zasahuje do Vašich práv
a svobod):

Námitku odůvodňuji následovně (prosím uveďte důvody, na kterých zakládáte Vaši námitku s uvedením, proč se domníváte, že je odůvodněno ukončení zpracování Vašich osobních údajů):

(správce omezí zpracování po dobu potřebnou k tomu, aby mohl posoudit, zda oprávněné zájmy správce ne/převažují nad oprávněnými
důvody námitky. Osobní údaje mohou být po dobu omezení zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků správce. Bude-li námitce vyhověno, bude ukončeno zpracovávání dotčených osobních údajů)
své právo na omezení zpracování (označením tohoto práva dojde k omezení zpracování na základě žádosti subjektu údajů) z důvodu:
i)
zpracování je protiprávní, odmítám výmaz a místo toho požaduji omezení použití osobních údajů
ii)
omezené zpracování požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků (správce bude v tomto případě osobní údaje
zpracovávat v omezeném rozsahu přesto, že osobní údaje již nepotřebuje pro daný účel)
své právo být zapomenut a žádám správce, aby mé osobní údaje vymazal.
(V tomto případě upozorňuje společnost ZFP akademie, a.s. žadatele, že v souladu s dikcí Nařízení GDPR nebudou vymazány osobní údaje, pokud:
i)
je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce
ii)
je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků včetně plnění smluvní povinnosti
iii)
je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce a nebylo vyhověno individuální námitce žadatele
iv)
je zpracování založeno na souhlasu, který dosud nebyl výslovně odvolán)
jiné (specifikujte, prosím, blíže svůj požadavek):

Výslovně a bezvýhradně souhlasím s použitím mé výše uvedené e-mailové adresy a telefonního čísla pro zasílání řešení a výstupů,
o které touto cestou žádám, jakož i veškerých rozhodnutí a další komunikace týkající se mé žádosti. Rovněž výslovně souhlasí s tím,
že bude-li mi na uvedenou e-mailovou adresu zaslán výstup či řešení v šifrované podobě, případně tyto budou uloženy na jiném
elektronickém rozhraní, mohou mi být na telefonní číslo uvedené výše v této žádosti zaslány přístupové (šifrovací) kódy k dokumentům a prohlašuji, že výše uvedené telefonní číslo a e-mailovou adresu používám výhradně a jedině já sám a že pouze a výhradně
já sám mám k tomuto telefonnímu číslu přístup a uvedená e-mailová adresa a telefonní číslo jsou tedy pro uvedený způsob předávání dat dostačující.
Místo

Datum

Podpis (v případě uplatnění práva na přístup nebo práva na
přenositelnost musí být podpis žadatele z důvodu ochrany dat
úředně ověřen)

Tento formulář, prosím, vyplňte, vytiskněte, vlastnoručně podepište (v případě uplatnění práva na přístup nebo práva na přenositelnost musí být
podpis Žadatele z důvodu ochrany dat úředně ověřen) a odešlete na adresu sídla společnosti:
ZFP akademie, a.s.
náměstí T.G.Masaryka č. p. 3048/10a
690 02 Břeclav
NEDOPORUČUJEME Z DŮVODU OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZASÍLAT ŽÁDOST PROSTŘEDNICTVÍM NEŠIFROVANÉ ELEKTRONICKÉ POŠTY.
Vaší žádostí se budeme ihned po jejím doručení do sídla společnosti zabývat.

