Práva subjektu údajů
Jako subjekt údajů dle nařízení (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 „GDPR“) máte
následující práva:
Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů
Máte právo znát naši plnou identifikaci jakožto správce Vašich osobních údajů, a to společně s
kontaktními údaji na našeho pověřence osobních údajů. Současně jste oprávněni znát právní titul
zpracování Vašich osobních údajů.
Přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. Jste tedy oprávněni nás
požádat o poskytnutí informací, zda Vaše údaje zpracováváme, a pokud ano, tak zároveň můžete
požádat o poskytnutí informací o účelu zpracování, o kategorii dotčených osobních údajů, o
příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o zdroji osobních údajů, pokud jsme
osobní údaje nezískali přímo od Vás a o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování.
Právo na opravu, resp. doplnění
Jako správce osobních údajů nejsme povinni aktivně zjišťovat, zda jsou námi zpracovávané
osobní údaje aktuální, proto máte právo v případě neaktuálnosti, nepřesnosti nebo nesprávnosti
Vašich námi zpracovávaných osobních údajů požádat o jejich opravu nebo doplnění.
Právo na výmaz
Pokud nastane jeden z níže uvedených případů, máte právo nám zaslat žádost o výmaz Vašich
osobních údajů (uplatnit tak „právo být zapomenut“):
● odpadl účel zpracování (například ukončení smluvního vztahu),
● svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte a neexistuje žádný jiný důvod pro
zpracování Vašich osobních údajů (například odvolání marketingového souhlasu za
předpokladu, že s námi nemáte například uzavřen smluvní vztah),
● vznesete námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínky, že je uznatelná a
neexistuje právní důvod pro zpracovávání Vašich osobních údajů),
● v souladu s platnou legislativou je nám uloženo Vaše údaje vymazat (například skartační
povinnost).
Právo na omezení zpracování
Z některého z níže uvedených případů nás máte právo požádat o omezení zpracování:

● namítáte nepřesnost údajů a žádáte o omezení zpracování na dobu, než přesnost Vašich
údajů ověříme;
● zpracování je protiprávní, Vy nechcete podat žádost o výmaz osobních údajů z naší
databáze a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
● my Vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
● z Vaší strany byla vznesena námitka proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše
oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody, bude zpracování Vašich
údajů omezeno.
Právo na přenos údajů
Máte právo podat žádost o poskytnutí Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě
právního důvodu souhlasu nebo smlouvy ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, nebo podat
žádost abychom tyto údaje přímo ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu jinému správci předali, je-li to technicky proveditelné.
Právo vznést námitku
Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést
námitku proti jejich zpracování např. za účelem přímého marketingu.
Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování automatizovaného rozhodování
Znamená, že v případě, že zpracování Vašich osobních údajů má být podkladem pro nějaké
rozhodnutí, máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly posouzeny člověkem a nikoliv
strojově.
Poučení:
Jsme povinni Vás informovat o přijatých opatřeních na základě Vámi podané žádosti bez
zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Ve výjimečných
případech jsme oprávněni lhůtu prodloužit o dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech jejího
prodloužení jsme povinni Vás také informovat.
Při častém opakování, zjevné nepřiměřenosti nebo nedůvodnosti Vašich žádostí jsme oprávněni
po Vás požadovat přiměřený poplatek nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.
Pokud o Vás žádné údaje nezpracováváme, vyrozumíme Vás o tom, že Vaše údaje nejsou z naší
strany předmětem zpracování.
Výkonem práva na přenositelnost Vašich osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a
svobody jiných osob.

