ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM1
V souladu s čl. 15 Nařízení EU2 žádám tímto o přístup ke všem svým osobním údajům zpracovávaným
společností TermoReal s.r.o., se sídlem: U Teplárny 1300, 509 01 Nová Paka, IČ: 25961004 (dále jen
„Společnost“).

Osobní údaje žadatele3:
Jméno a příjmení:…………………………………………………
Datum narození:…………………………………………………..
Email4:………………………………………………………………….
Kontaktní adresa:…………………………………………...……

Vyrozumění o vyřízení mé žádosti a kopii osobních údajů žádám zaslat5:
□ Elektronicky na můj email
□ Písemně na moji kontaktní adresu

Datum:
……………………………………………………………………

Podpis žadatele
……………………………………………………………………

1

Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce
informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt
údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
 účely zpracování,
 kategorie dotčených osobních údajů,
 příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou
předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.
2
Nařízením 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) (dále jen „Nařízení EU“)
3
Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za
účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.
4
Uveďte jen pokud chcete být vyrozuměni e-mailem o vyřízení vaší žádosti.
5
Vybranou variantu označte křížkem

POUČENÍ:
Tuto žádost je možno podat zejména:

písemně na adresu: TermoReal s.r.o., U Teplárny 1300, 509 01
Nová Paka
osobně v sídle Společnosti
elektronicky na email: info@bazennovapaka.cz podepsaný
zaručeným elektronickým podpisem žadatele

Společnost je povinna dle čl. 12 odst. 3 Nařízení EU vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez
zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v
případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost vás
informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro
tento odklad.
Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla vaší žádosti, bude vás informovat
bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u
dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní
ochranu.
Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět vaší žádosti
v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových
případech Společnost může:
(i)
(ii)

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
odmítnout žádosti vyhovět.

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti,
může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

