
ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV DOTKNUTÉ OSOBY 

   

Podle článku 15 GDPR máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracovává naše 
společnost Commander Services s.r.o., odštěpný závod (dále jen "společnost"). Toto právo můžete u 
nás uplatnit kdykoli. Chcete-li postup zjednodušit, vyplňte níže uvedené informace. Vaši žádost 
zpracujeme v zákonné lhůtě do jednoho měsíce od jejího obdržení. Informace, které nám poskytnete 
prostřednictvím tohoto formuláře, budou použity výhradně pro účely zpracování vaší žádosti a budou 
u nás uloženy po dobu 3 let od jejího dokončení. Svá práva můžete uplatnit jinak než pomocí tohoto 
formuláře, ale jeho použití proces urychlí. 

 

Jste jako žadatel/ subjekt údajů: 

A: Ano, jsem subjektem údajů - kupující - fyzická osoba (non-business, koncový spotřebitel) nákup 
zboží z internetového obchodu prodávajícího. 

B: Ne, jednám na základě splnomocnění od dotknuuté osoby 

 

Identifikační údaje žadatele (žadatelů) 

 Jméno, příjmení:  

Číslo sociálního pojištění:  

Adresa trvalého pojištění:  

Telefon a e-mailový kontakt:    

 

Identifikační údaje žadatele Jméno, příjmení žadatele: Adresa bydliště žadatele: Telefonní kontakt: 
Identifikační údaje dotyčné osoby Jméno a příjmení: E-mailová adresa:    

Uplatnění práv dotknuté osoby 

Vyberte jednu nebo více možností v závislosti na tom, jaké informace nebo akce požadujete v 
souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.  

Pokud formulář vyžaduje, vyplňte prosím další informace. Tím se zabrání komplikacím při řešení vaší 
aplikace. 

Požaduji informace o tom, zda společnost zpracovává mé osobní údaje. 

V případě, že Společnost zpracovává mé osobní údaje, dále v rámci této žádosti žádám: 

poskytnutí kopie mých osobních údajů zpracovávaných Společností 

poskytování informací o důvodech zpracování mých osobních údajů 

poskytování informací o kategoriích mých osobních údajů zpracovávaných Společností 

zveřejnění informací o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým společnost sdělila nebo bude 
sdělovat mé osobní údaje 



poskytování informací o době uchovávání mých osobních údajů při zpracování společností 

informace o původu (zdroji) mých osobních údajů zpracovávaných Společností 

poskytování informací o tom, zda zpracování mých osobních údajů Společností zahrnuje proces 
automatického individuálního rozhodování nebo profilování 

Požaduji opravu nebo doplnění svých osobních údajů 

Uveďte, které konkrétní osobní údaje požadujete, abyste opravili nebo doplnili, a uveďte správné, 
úplné a aktuální znění: 

 

Požaduji výmaz svých osobních údajů 

Uveďte, které osobní údaje požadujete k výmazu: 

 

Požaduji omezení zpracování mých osobních údajů  

Uveďte osobní údaje, jejichž zpracování má být omezeno a z jakého důvodu: 

 

Mám námitky proti zpracování svých osobních údajů  

Uveďte, proti jakým osobním údajům vznesete námitku a z jakého důvodu: 

 

Mám námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo profilování při zpracování 
mých osobních údajů 

Uveďte, proti jakým osobním údajům vznesete námitky těmito způsoby a z jakého důvodu: 

 

Požaduje předání mých osobních údajů 

Uveďte prosím osobní údaje, o které žádáte, aby byly předány, a případně uveďte osobu, které mají 
být zaslány přímo: 

 

Informace o zpracování žádosti  

Požaduji, aby mi byly zaslány informace o zpracování žádosti nebo o jiné komunikaci o této žádosti 
(vyberte jednu z možností): 

Písemě 

E‑mailem 

V případě, že si nevyberete žádnou z možností nebo nezvolíte obě možnosti, obdržíte sdělení týkající 
se vyřízení vašeho požadavku stejným způsobem, jako jste obdrželi vaši žádost. 

 



Prohlášení  

Prohlašuji, že jsem výše uvedeným informacím plně porozuměl a že informace uvedené v této žádosti 
jsou pravdivé. Beru na paměti, že osobní údaje obsažené v této žádosti jsou nezbytné pro jejich 
zpracování. 

 

V.......................dne ................ 

 

Podpis žadatele 

 

 

 

 


