Státní fond kinematografie
Vzor žádosti subjektu údajů o uplatnění práv
Žádost subjektu údajů o uplatnění práv – zpracování osobních údajů
Identifikace žadatele
Jméno a příjmení:

_________________________________________________

Datum narození:

_________________________________________________

Adresa:

_________________________________________________

Kontaktní e-mail a telefonní číslo:

_____________________________________

Předmět žádosti
Ve věci zpracování osobních údajů ze strany Státního fondu kinematografie žádám o
následující:
A.

Právo na přístup

NAPŘÍKLAD:
Prosím o sdělení typů (kategorií) osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje dle
zákona o audiovizi).
NEBO
Prosím o sdělení všech osobních údajů o mé osobě, které zpracováváte, a dále žádám o
zaslání
kopie
těchto
osobních
údajů
na
následující
emailovou
adresu
____________________.
B.

Právo na opravu

NAPŘÍKLAD:
Prosím o opravu/doplnění následujících osobních údajů, které zpracováváte
nepřesně/neúplně: __________________________________________________________
Správně mají být údaje takto: __________________________________________________
C.

Právo na výmaz

NAPŘÍKLAD:
Žádám, abyste o mé osobě dále nezpracovávali následující
____________________, a to z důvodu ____________________.

osobní

údaje

D.

Právo na omezení zpracování

NAPŘÍKLAD:
Prosím, abyste omezili následující zpracování ____________________ (uveďte popis
zpracování,
které
si přejete
omezit)
mých
následujících
osobních
údajů
____________________, a to z důvodu ____________________ (popište důvod žádosti o
omezení zpracování).
E.

Právo na přenositelnost

NAPŘÍKLAD:
Prosím o přenos těchto osobních údajů, které o mě zpracováváte, ____________________,
v následujícím formátu ____________________. Osobní údaje mi zašlete na následující emailovou adresu: ____________________.

F.

Právo vznést námitku proti zpracování

Tímto vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů
_______________________________, a to z důvodu ____________________ (popište
důvod žádosti o omezení zpracování) ____________________.
Beru na vědomí, že pokud Vás žádám o výmaz nebo omezení zpracování a uznáte-li
oprávněnost mé žádosti nebo pokud žádám opravu a mé žádosti bude vyhověno, budete
o takovémto výmazu, opravě nebo omezení zpracování osobních údajů informovat všechny
příjemce, kterým byly mé osobní údaje zpřístupněny, ledaže by to bylo nemožné nebo by to
vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V této souvislosti mám zájem o informaci o takových
příjemcích osobních údajů, které budete informovat - ANO/NE (vyznačte prosím svou volbu)

V _______________, dne ____________

___________________
Podpis žadatele
(podáváte-li žádost písemně)

