ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE GDPR
Mateřská škola Zámecká, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,
IČ: 750 04 518, sídlem Zámecká 1031, Rosice, PSČ: 665 01
Tato žádost slouží pro uplatnění práv subjektu údajů podle ustanovení čl. 15-21 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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) (dále jen jako „GDPR“), konkrétně tedy práva na přístup k osobním
údajům, práva na změnu osobních údajů, resp. práva na opravu, výmaz osobních údajů, práva na omezení
zpracování, práva na přenositelnost údajů, práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a dále
práva vznést námitku.
Mateřská škola Zámecká, Rosice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, IČ: 750 04 518, sídlem
Zámecká 1031, Rosice, PSČ: 665 01 (dále jen jako „MŠ Rosice“) tento formulář použije pro identifikaci
žadatele a následně k přijetí zpracování a vyřízení požadavku žadatele.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE:
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození/IČ:
Adresa trvalého bydliště:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Vztah k MŠ Rosice (potencionální/současný/bývalý;
dítě/zaměstnanec/dodavatel)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCE ŽADATELE (pokud žadatel žádá prostřednictvím
zmocněnce nebo zákonného zástupce):
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:
Kontaktní adresa:
Pokud žadatel žádá prostřednictvím zmocněnce / zákonného zástupce, je nutné předložit k žádosti doklad opravňující jej
k jednání za žadatele (úředně ověřená plná moc, atd.).

PREFEROVANÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE SE MŠ ROSICE – pro zaslání odpovědi na
Vaši žádost (pokud nebude preferovaný způsob vybrán, bude odpověď na Vaši žádost zaslána na Vaši
kontaktní nebo trvalou adresu – s výjimkou případu, kdy byla Vaše žádost zaslána MŠ Rosice e-mailem
nebo prostřednictvím datové schránky, kdy bude zodpovězena stejnou cestou):

Adresa trvalého
bydliště

Kontaktní adresa

E-mail
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Datová schránka

1.

ŽÁDÁM O PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM ZPRACOVÁVANÝM MŠ
ROSICE

Subjekt údajů má dle čl. 15 GDPR právo na přístup k veškerým MŠ Rosice zpracovávaným osobním
údajům, a tedy právo na to, získat od MŠ Rosice potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány tak, má právo získat zejména informace uvedené v rámci
čl. 15 odst. 1 GDPR.
V souladu s čl. 15 GDPR uplatňuji tímto své právo na přístup k mým osobním údajům a žádám o
poskytnutí:





potvrzení, zda MŠ Rosice zpracovává osobní údaje týkající se mé osoby;
informací o mých osobních údajích, které jsou zpracovávány MŠ Rosice, a to těchto:
 účel zpracování (tj. proč mé údaje MŠ Rosice zpracovává);
 kategorie dotčených osobních údajů (tj. jaké mé osobní údaje MŠ Rosice zpracovává);
 příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (tj. komu dále MŠ
Rosice mé osobní údaje předává);
 plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje u MŠ Rosice uloženy, nebo není-li možné
určit přesnou dobu, alespoň kritéria použitá ke stanovení této doby;
 existence práva požadovat od MŠ Rosice opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se
subjektu údajů, nebo omezení jejich zpracování a existence práva vznést námitku proti
tomuto zpracování a práva na podání stížnosti u dozorového úřadu;
 veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu
údajů;
 skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, a
přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu,
jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
kopie mých osobních údajů, které jsou MŠ Rosice zpracovávány.

Výše prosím vyberte Vámi požadované informace. Pokud výběr neučiníte, poskytneme Vám informace
v rozsahu dle čl. 15 odst. 1 GDPR, tj. v celém uvedeném rozsahu, dochází-li k jejich zpracování.
MŠ Rosice Vám bezplatně na základě Vaší žádosti poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na
žádost subjektu údajů může MŠ Rosice účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

2.

ŽÁDÁM O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH MŠ ROSICE

Subjekt údajů má dle čl. 16 GDPR právo na to, aby MŠ Rosice bez zbytečného odkladu opravila nepřesné
osobní údaje, které se ho týkají; s přihlédnutím k účelu zpracování má subjekt údajů právo na doplnění
neúplných osobních údajů, a to i s poskytnutím dodatečného prohlášení.
V souladu s čl. 16 GDPR uplatňuji tímto své právo na opravu a žádám o opravu těchto mých osobních
údajů (zde uveďte osobní údaje, které mají být předmětem opravy):

Správné /aktualizované osobní údaje (uveďte správné/aktualizované osobní údaje):
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3.

ŽÁDÁM O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH MŠ ROSICE

Subjekt údajů má dle čl. 17 GDPR právo na to, aby MŠ Rosice bez zbytečného odkladu vymazala osobní
údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a MŠ Rosice má povinnost osobní údaje bez zbytečného
odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány, b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje
žádný další právní důvod pro zpracování, c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, e) osobní údaje musí být vymazány ke
splnění právní povinnosti, f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8
odst. 1 GDPR.
V souladu s čl. 17 GDPR uplatňuji tímto své právo na výmaz mých osobních údajů, a to
v následujícím rozsahu (zde uveďte osobní údaje, které mají být předmětem výmazu):

Beru na vědomí, že MŠ Rosice může některé osobní údaje zpracovávat i nadále, a to zejména v případech, kdy tak činí na
základě naplnění některého z právních důvodů uvedených v rámci čl. 6 GDPR, a to zejména z důvodu dle čl. 6 odst. 1
písm. c) (údaje je potřebné zpracovávat pro plnění právní povinnosti MŠ Rosice) nebo písm. f) (údaje je potřebné zpracovávat
pro účely oprávněných zájmů MŠ Rosice).

4.

ŽÁDÁM
O
OMEZENÍ
ZPRACOVÁNÍ
ZPRACOVÁVANÝCH MŠ ROSICE

OSOBNÍCH

ÚDAJŮ

Subjekt údajů má dle čl. 18 GDPR právo na to, aby MŠ Rosice omezila zpracování, v kterémkoliv z těchto
případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce
mohl přesnost osobních údajů ověřit, b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních
údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) subjekt
údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují
nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
V souladu s čl. 18 GDPR uplatňuji tímto své právo na omezení zpracování osobních údajů a žádám
MŠ Rosice o omezení zpracování mých osobních údajů (omezení se týká níže uvedených osobních údajů):

Výše uvedené právo na omezení zpracování osobních údajů uplatňuji z důvodu, že:





popírám přesnost zpracovávaných osobních údajů;
domnívám se, že zpracování je protiprávní, a místo výmazu žádám omezení zpracování mých
osobních údajů;
osobní údaje potřebuji pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků, a to i přesto, že
již osobní údaje nepotřebujete jako správce zpracovávat;
vznesl jsem námitku proti zpracování mých osobních údajů.

3

5.

ŽÁDÁM O PŘENESENÍ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŠ
ROSICE

Subjekt údajů má dle čl. 20 GDPR právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl MŠ Rosice, ve
strukturovaném, běžně používaném, a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému
správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že právním
důvodem ke zpracování osobních údajů je souhlas nebo smlouva a zpracování osobních údajů se provádí
automatizovaně.
V souladu s čl. 20 GDPR uplatňuji tímto své právo na přenositelnost mých osobních údajů a žádám
MŠ Rosice o přenesení mých osobních údajů (přenesení se týká níže uvedených osobních údajů):

Důvod pro uplatnění práva na přenositelnost:

Pokud si přejete, aby MŠ Rosice přeneslo osobní údaje jinému správci, níže uveďte jeho jméno/název, IČ,
sídlo, kontakt (telefonní číslo, e-mailová adresa):

6.

UPLATŇUJI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZPRACOVÁVANÝCH MŠ ROSICE

Subjekt údajů má dle čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést
námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě následujících právních
důvodů: a) zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je správce pověřen, b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
příslušného správce či třetí strany.
V souladu s čl. 21 GDPR tímto uplatňuji své právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které
se týkají mé osoby (prosím popište):

Odůvodnění vznesené námitky (prosím popište):
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7.

UPLATŇUJI ODVOLÁNÍ SOUHLASU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŠ ROSICE

SE

ZPRACOVÁNÍM

MÝCH

Subjekt údajů má dle GDPR právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud
jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Tímto uplatňuji své právo a odvolám tento svůj souhlas, který jsem poskytl MŠ Rosice (co nejpřesněji
popište, jaký souhlas chcete takto odvolat):

Práva subjektu údajů dle GDPR v rámci tohoto dokumentu uvedená se uplatňuji zasláním tohoto
formuláře přímo MŠ Rosice prostřednictvím e-mailu: reditelka@skolka-rosice.cz, nebo písemně na
adresu sídla tohoto správce: Zámecká 1031, Rosice, PSČ: 665 01. Subjekt údajů je oprávněn obracet se
také na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým byla správcem jmenována: Mgr. Michaela
Procházková, advokátka, se sídlem Hlinky 505/118, 603 00 Brno, e-mail: prochazkova@dsblaw.eu.
Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům subjektem údajů poskytuje MŠ Rosice, jako správce
osobních údajů, bezplatně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od
uplatnění práva subjektem údajů. MŠ Rosice je oprávněno takto stanovenou lhůtu v případě potřeby a
s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. MŠ Rosice je povinno informovat
subjekt údajů o prodloužení stanovené lhůty, včetně uvedení důvodů.
MŠ Rosice si vyhrazuje právo, pokud by subjekt údajů uplatňoval svá výše uvedená práva bezdůvodně
či nepřiměřeně, účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené
s poskytnutím požadovaných informací, nebo odmítnout vyhovět žádosti subjektu údajů.
Potvrzuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl(a) v tomto formuláři jsou správné a pravdivé a jsem
oprávněn(a) s nimi nakládat. Beru na vědomí, že v případě, že se ukáže toto prohlášení jako nepravdivé,
přejímám odpovědnost a důsledky za nakládání s osobními údaji poskytnutými dle této žádosti.

V…………………….dne …………………

…………………………………………
podpis žadatele
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