
 

 

PŘÍLOHA K INFORMAČNÍM MEMORANDŮM  
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tento dokument obsahuje podrobný výčet práv subjektů údajů vyplývající z nařízení (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). 

Právo na přístup 

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. právo požadovat: 

- potvrzení, zda o něm naše Společnost zpracovává osobní údaje,  
- informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích 

osobních údajů, plánované době zpracování, o právech subjektu údajů, o zdrojích 
osobních údajů, o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně 
profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, 

- bezplatnou kopii osobních údajů, za podmínky, že nebudou nepříznivě dotčena práva a 
svobody jiných osob.  

Pokud bude žádost vyhodnocena jako oprávněná, umožníme subjektu údajů přístup k jeho 
osobním údajům bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Ve 
výjimečných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce. O takovém 
prodloužení a jeho zdůvodnění jej budeme informovat.  

Právo na opravu nepřesných údajů 

Subjekt údajů má právo požadovat opravu svých nepřesných osobních údajů nebo jejich 
doplnění poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz (právo být zapomenut) 

Subjekt údajů má právo požádat o výmaz svých osobních údajů za splnění některé z níže 
uvedených podmínek1: 

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,  
- byl odvolán souhlas subjektem údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro 

zpracování,  
- osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,  
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti 

dítěti. 

                                           
1 Právo na výmaz se však neuplatní, pokud je zpracování nezbytné a) pro výkon práva na svobodu projevu a 

informace, b) splnění právní povinnosti nebo splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým 
je Společnost pověřena, c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, d) pro účely archivace ve veřejném 
zájmu / vědeckého či historického výzkumu nebo statistické účely, e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků.  
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Právo na omezení zpracování  

Naše Společnost má za povinnost omezit zpracování osobních údajů, pokud je splněn některý 
z níže uvedených důvodů: 

- subjekt údajů popírá přesnost OÚ; omezení bude přijato na dobu potřebnou k tomu, 
abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,  

- subjekt údajů se domnívá, že zpracování je protiprávní, ale současně odmítá jejich 
výmaz a žádá místo toho omezení jejich použití,  

- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je 
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 

- subjekt údajů požaduje osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 
ačkoliv naše Společnost je již nepotřebuje. 

Osobní údaje mohou být (s výjimkou jejich uložení) dále zpracovávány pouze a) se souhlasem 
subjektu údajů, b) z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, c) z důvodu 

ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo d) z důvodu důležitého veřejného zájmu.  

Pokud bude ze strany Společnosti omezení zrušeno, předem subjekt údajů na toto situaci 
upozorníme. 

Vznést námitku proti zpracování  

Subjekt údajů může vznést svou námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které se týkají 
jeho konkrétní situace. Po vznesení oprávněné námitky, je povinností naší Společnosti 
prokázat, že naše oprávněné zájmy převažují nad základními právy a svobodami subjektu 
údajů.  

Vznesení námitky je možné pouze vůči zpracování probíhajícího:  

- na základě oprávněného zájmu naší Společnosti nebo na základě plnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, včetně profilování,  

- pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, ledaže je 
zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. 

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou 
již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování 

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho 
obdobným způsobem významně dotýká. 

Podat stížnosti u dozorového úřadu 

Subjekt údajů má právo stěžovat si na Úřadu na ochranu osobních údajů. Stížnost je možné 
zaslat dopisem na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na e-mail posta@uoou.cz nebo 
sdělit telefonicky +420 234 665 111. 


