Žádost subjektu údajů podle GDPR

Tato žádost slouží pro uplatnění práva subjektu údajů podle ustanovení čl. 15–22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(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 „Nařízení“), tedy
práva NA PŘÍSTUP k osobním údajům a práva NA ZMĚNU osobních údajů, resp. práva na opravu, výmaz osobních údajů,
práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů, práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a dále
práva vznést námitku a práva nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování,
včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo obdobný význam. Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1,
Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 47114983, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle A,
vložce 7565 („ČP“) tento formulář použije pro identifikaci žadatele a následné přijetí a zpracování požadavku žadatele na
výkon označeného práva.
Osobní údaje žadatele
Jméno

Titul před

Příjmení

Titul za
Ulice

Trvalá adresa

Číslo popisné

Číslo orientační

PSČ

Číslo orientační

PSČ

Obec / Část obce
Ulice

Kontaktní adresa

Číslo popisné
Obec / Část obce

Datum narození
Jsem současným
nebo bývalým
zaměstnancem ČP

Místo narození
NE

ANO

Datová schránka *

Osobní číslo
Telefon *

E-mail *
Podací číslo zásilky (Informace k osobním údajům souvisejícím se zpracováním
zásilky Vám můžeme poskytnout pouze v případě, uvedete-li podací číslo Vaší zásilky)
* Nepovinné údaje – mohou být využity pro případné dotazy ČP při vyřizování Vaší žádosti nebo pro zaslání odpovědi na Vaši žádost.

Osobní údaje zástupce (pokud žadatel žádá prostřednictvím zmocněnce/zákonného zástupce)
Jméno

Titul před

Příjmení

Titul za
Ulice

Kontaktní adresa

Číslo popisné

Číslo orientační

PSČ

Obec / Část obce
Datum narození

Místo narození

Doklad o zastoupení: Plná moc/jiný doklad je potřeba v kopii přiložit k žádosti.

Preferovaný způsob komunikace s ČP – pro zaslání odpovědi na Vaši žádost
Pokud nebude vybrán, bude odpověď na Vaši žádost zaslána na Vaši kontaktní nebo trvalou adresu (s výjimkou případu, kdy byla Vaše žádost zaslána
ČP e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky, kdy bude zodpovězena stejnou cestou).

Kontaktní adresa

Trvalá adresa

Zaškrtněte preferovaný způsob komunikace

E-mail

Datová schránka
Nutno aktivovat příjem/odesílání PDZ
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Služby a produkty ČP, které žadatel využívá a u kterých požaduje uplatnit práva dle Nařízení:
Do řádků níže vypište služby ČP, které u ČP využíváte a současně u nich žádáte uplatnění práv dle Nařízení. U služeb,
které využíváte na základě Vašeho jedinečného identifikačního čísla (např. spojovací číslo SIPO, číslo Zákaznické karty ČP,
číslo smlouvy), prosíme, uveďte toto ID SLUŽBY.
Název služby

1. ŽÁDÁM O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM VEDENÝCH U MÉ OSOBY

ID služby

ANO

NE

Subjekt údajů má právo na přístup a tedy právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány,
a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
účely zpracování (tj. proč údaje ČP zpracovává);
kategorie dotčených osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo
v mezinárodních organizacích;
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich
zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné
informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Výše prosím vyberte Vámi požadované informace. Pokud výběr neučiníte, poskytneme Vám informace v rozsahu podle Nařízení, tj. v celém
uvedeném rozsahu, dochází-li k jejich zpracování.
Správce bezplatně poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na
základě administrativních nákladů.

2. ŽÁDÁM O ZMĚNU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VEDENÝCH U MÉ OSOBY
Žádám o opravu osobních údajů
Chci opravit:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Oprava konkrétně vyplněných
osobních údajů na uvedeném řádku bude provedena u veškerých označených služeb a produktů dle vyplněné tabulky „Služby a produkty ČP, které
žadatel využívá.“
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Žádám o výmaz osobních údajů
Chci vymazat:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají a správce má povinnost
osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese
námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
Výmaz konkrétně vyplněných osobních údajů na uvedeném řádku bude proveden u veškerých označených služeb a produktů dle vyplněné tabulky
„Služby a produkty ČP, které žadatel využívá“.

Žádám o omezení zpracování osobních údajů
Chci omezit:

a uvedení důvodu omezení:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad
oprávněnými důvody subjektu údajů.
Omezení konkrétně vyplněných osobních údajů na uvedeném řádku bude provedeno u veškerých označených služeb a produktů dle vyplněné tabulky
„Služby a produkty ČP, které žadatel využívá“.

Žádám o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Znění souhlasu, který odvolávám (co nejpřesněji popište, jaký souhlas chcete odvolat, případně odkažte na odstavec konkrétně
označené smlouvy):

Právo na odvolání souhlasu máte kdykoli, kdy jste o něm byl(a) poučen(a) při uzavření smluvního vztahu, tedy na základě smlouvy, případně v rámci
formuláře, vztahujících se ke službám ČP.
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Žádám o získání a přenesení osobních údajů
Níže specifikujte osobní údaje poskytnuté ČP, které si přejete získat:

a v případě, že si přejete, aby ČP přenesla osobní údaje k jinému správci, níže tohoto správce označte:

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
a)
zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě;
a současně b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému,
je-li to technicky proveditelné.
Předání a případné přenesení konkrétně označených osobních údajů bude provedeno u veškerých označených služeb a produktů dle vyplněné tabulky
„Služby a produkty ČP, které žadatel využívá.“

Podávám námitku
Znění ustanovení, proti kterému podávám námitku (co nejpřesněji popište, proti čemu podáváte námitku, případně odkažte na odstavec
konkrétně označené smlouvy).

Právo vnést námitku máte kdykoli, kdy jste o něm byl(a) poučen(a) při uzavření smluvního vztahu s ČP.

Žádám o lidský zásah proti automatizovanému rozhodování
Vyjádření žadatele, kterým napadá automatizované rozhodování včetně profilování, které má právní účinky nebo se jej jiným způsobem
významně dotýká u konkrétně označené služby nebo produktu dle vyplněné tabulky „Služby a produkty ČP, které žadatel využívá

Právo na lidský zásah (přezkum), resp. uplatnění svého názoru a napadení rozhodnutí máte v případě, že jste při uzavření smluvního vztahu byl(a)
poučen(a), že dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným
způsobem významně dotýká.

ČP Vám do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytne informace o přijatých opatřeních podle Vámi podané žádosti. S ohledem na
složitost a počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení, jakož i o jeho důvodech budete
v téže lhůtě, tj. do jednoho měsíce, informováni. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, ČP Vás informuje nejpozději do jednoho
měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Vyhodnotí-li
ČP žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, má právo žádost odmítnout nebo za její vyřízení požadovat přiměřený poplatek na
základě administrativních nákladů. Před případným vyměřením poplatku Vás ČP informuje o jeho výši a požádá o Váš souhlas s vyřízením
zpoplatněné žádosti.
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.

T12-400 (05/18)

COOU

Datum a podpis
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