Městská část Praha – Dolní Počernice

Žádost podaná v rámci uplatnění práva v oblasti
ochrany osobních údajů fyzických osob
Správce osobních údajů:

Úřad městské části Praha - Dolní Počernice
Stará obec 10, 190 12 Praha 9
IDDS: ehpb75m
IČO: 00240150

Žadatel:

Jméno a příjmení

…………………………………………

Datum narození

…………………………………………

Adresa trvalého pobytu

…………………………………………

Žadatel tímto žádá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne
27.4.2016 („GDPR“), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o:
(označte zaškrtnutím)
informaci o zpracování osobních údajů žadatele (čl. 13 a 14 nařízení GDPR);
o přístup k osobním údajům žadatele (čl. 15 nařízení GDPR);
opravu osobních údajů žadatele (čl. 16 nařízení GDPR);
o výmaz osobních údajů žadatele (čl. 17 nařízení GDPR);
omezení zpracování osobních údajů žadatele (čl.18 nařízení GDPR);
poskytnutí osobních údajů žadatele a jejich předání jinému správci osobních údajů (čl. 20
nařízení GDPR);
g) vznesení námitky proti zpracování osobních údaj, které se žadatele týkají (čl. 21 nařízení
GDPR);
h) uplatnění práva nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně
profilování (čl. 22 nařízení GDPR).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bližší specifikace požadavku: ………………………………………………………………………….

V ___________________ Dne: ___________________ Podpis: ___________________

Pokyny pro žadatele:
Podmínkou podání žádosti je prokázání totožnosti žadatele. V případě osobního nebo poštovního podání
žádosti je nutné úředně ověřit podpis žádosti.
Při podání žádosti prostřednictvím datové schránky se totožnost považuje za prokázanou, je-li žádost zaslána
prostřednictvím datové schránky žadatele. V případě elektronického podání žádosti musí být podepsána
uznávaným elektronickým podpisem s identifikátory.
V případě, že je žadatel při podání žádosti zastupován zmocněncem, musí být žádost opatřena úředně
ověřeným podpisem zmocněnce nebo být zaslána prostřednictvím datové schránky zmocněnce a musí být
doložena plnou mocí.
Způsoby podání žádosti:
•
•
•

elektronicky na adresu: podatelna@praha-dpocernice.cz
datovou schránkou IDDS: ehpb75m
osobně nebo poštou na adresu:
Úřad MČ Praha - Dolní Počernice
Stará obec 10
190 12 Praha 9

Městská část vydává na žádost subjektu údajů informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo
nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů přístup k následujícím informacím:
a) účely zpracování
b) kategorie dotčených osobních údajů
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci
ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke
stanovení této doby
Lhůta k vyřízení žádosti subjektu údajů je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných
případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně
důvodů prodloužení.
Informace se subjektům údajů poskytují písemně a bezplatně.

