Žádost subjektu údajů
Předmětem této žádosti je uplatnění práva subjektu údajů na základě ustanovení čl. 15-22 Nařízení 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“), tedy práva na:
Přístup ke svým osobním údajům; opravu nebo doplnění svých osobních údajů; výmaz svých osobních údajů; omezení zpracování svých
osobních údajů; přenositelnost svých osobních údajů; vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování
Společnost PPL CZ s.r.o. sídlem K Borovému 99, 251 01, Říčany – Jažlovice použije tento formulář ke zpracování požadavku na výkon určeného práva a k identifikaci uživatele.

Osobní údaje žadatele

Jméno

Příjmení

Vyplňuje PPL (ověřeno dle dokladu totožnosti)

Datum
narození

Místo
narození

Titul

Vyplňuje PPL

Byl/jsem zaměstnancem
společnosti PPL CZ s.r.o.

Adresa trvalého pobytu

Pokud zaškrtnuto

Identifikační číslo

Ulice

Vyplňuje PPL (ověřeno dle dokladu totožnosti)

Číslo popisné/
orientační

Obec

PSČ

Obec

PSČ

Vyplňuje PPL

Další adresa

Ulice

Vyplňuje PPL (ověřeno dle dokladu totožnosti)

Číslo popisné/
orientační
Vyplňuje PPL

Kontaktní
údaje

Telefon

E-mail

Datová
schránka

V případě, že bude vybráno zaškrtávací pole u kontaktu E-mail/Datová schránka bude odpověď na Vaši žádost odeslána prostřednictvím tohoto kontaktu, v opačném případě (není vybráno) bude odpověď zaslána na Vaši kontaktní nebo trvalou adresu.
Pouze v případě, že Vaše žádost byla doručena do společnosti PPL CZ, s.r.o. fyzicky (zásilkovou službou), E-mailem nebo datovou schránkou (musí se jednat o datovou schránku žadatele - fyzické osoby), bude na takovou odpovězeno stejnou cestou.

Po vyplnění tohoto formuláře na provozovně PPL CZ s.r.o. bude naším zaměstnancem provedena kontrola totožnosti a správnosti zadaných
údajů dle dokladu totožnosti. Aby bylo možné vyhovět Vaší žádosti, je nutnou podmínkou spolehlivě ověřit Vaši totožnost. Pokud bude formulář
podán v elektronické podobě, je nutné k žádosti přiložit naskenovanou kopii s Vaším ověřeným podpisem. Bez této podmínky není možné
realizovat výkon Vašeho práva dle Nařízení 679/2016 (EU).
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Osobní údaje zástupce

(vyplňte pouze pokud žádáte prostřednictvím zmocněnce)

Jméno

Příjmení

Vyplňuje PPL (ověřeno dle dokladu totožnosti)

Datum
narození

Místo
narození

Titul

Vyplňuje PPL

Adresa trvalého pobytu

Ulice

Vyplňuje PPL (ověřeno dle dokladu totožnosti)

Číslo popisné/
orientační

Obec

PSČ

Vyplňuje PPL

Pokud využijete možnosti podání tohoto formuláře prostřednictvím zmocněnce je nutné doložit notářsky ověřenou plnou
moc a její kopii přiložit k formuláři.

Žadatel uplatňuje právo na:
Přístup ke svým osobním údajům
Hodící se zaškrtněte

ANO

NE

Opravu nebo doplnění svých osobních údajů
Hodící se zaškrtněte

ANO

NE

ANO

NE

Žádám opravit:

Výmaz svých osobních údajů
Hodící se zaškrtněte
Žádám vymazat:
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Vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Hodící se zaškrtněte

ANO

NE

Vznáším námitku proti znění/ustanovení:

Přesně popište vůči čemu svou námitku podáváte. Pro rychlejší orientaci uveďte identifikační údaje smlouvy

Omezení zpracování svých osobních údajů
Hodící se zaškrtněte

ANO

NE

ANO

NE

Žádám omezit:

Z důvodu:

Přenositelnost svých osobních údajů
Hodící se zaškrtněte
Žádám přenést tyto údaje:

K tomuto správci údajů:

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování nebo profilování
Hodící se zaškrtněte

ANO

NE

Žádám o provedení zásahu proti automatizovanému rozhodování a profilování:

Společnost PPL CZ, s.r.o. vám do 30 dnů od podání žádosti poskytne požadované informace nebo vyřídí vaši žádost, či
popíše postupy, které povedou k uspokojení předmětu vaší žádosti. Kontaktovat vás budeme i v případě nemožnosti vaší
žádosti vyhovět.
Informace, které byly poskytnuty společnosti PPL CZ, s.r.o. prostřednictvím tohoto formuláře, budou zpracovávány po dobu
2 roky s ohledem na obhajobu oprávněných zájmů a právních nároků.
V případě, že společností PPL CZ, s.r.o. bude vyhodnocena žádost jako nepřiměřená, může ji jako takovou zamítnout nebo
vyměřit poplatek, o kterém vás bude informovat a zároveň také požadovat souhlas s úhradou vyměřeného poplatku a na
základě té bude žádost zpracována.
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 mé prohlášení jako nepravdivé, přejímám odpovědnost a důsledky za nakládání s osobními údaji poskytnutými dle této žádosti.

Za PPL CZ, s.r.o. převzal

Datum a podpis Žadatele

Vyplňuje PPL CZ, s.r.o. pouze v případě podání žádosti na depu společnosti
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