Žádost / opatření adresáta k zablokování / odblokování
kontaktních údajů pro účely zasílání elektronických oznámení

Já, níže podepsaný, svým podpisem výslovně žádám, abych na základě tohoto Opatření nedostával/dostával1) od České pošty
elektronická oznámení o podání, doručování, uložení, o blížícím se konci úložní doby a dodání mně adresovaných poštovních
a nepoštovních zásilek, u kterých odesílatel uvedl níže uvedené kontaktní údaje pro zasílání elektronických oznámení.
1)

V případě žádosti o odblokování škrtněte „nedostával“ .

Na základě odeslání tohoto Opatření dojde k zablokování/odblokování generování všech elektronických oznámení prostřednictvím SMS a/nebo
e–mailu, což může být v rozporu s požadavkem odesílatele, pokud v podacích datech předal kontaktní údaje na adresáta a žádá Českou poštu
o informování adresáta o příchozí zásilce prostřednictvím SMS a/nebo e–mailu. Česká pošta nebude na základě tohoto Opatření zablokování
elektronických oznámení zasílat žádná elektronická oznámení k poštovním či nepoštovním službám. Požadavek k zablokování/odblokování kontaktních
údajů se nevztahuje k zasílání elektronických oznámení o uložených zásilkách do P.O.Boxu a Odnášce držitelů Zákaznické karty. Žadatel zároveň bere
na vědomí, že zablokování oznámení může dopadat i na další služby České pošty v budoucnu zřizované, a to bez toho, aby o této skutečnosti byl
ze strany České pošty zvlášť informován.

!

V případě služby Balík Na poštu a Balík Do balíkovny nebude níže podepsaný žadatel informován o podacím čísle zásilky,
o termínech uložení a možnostech jejího vyzvednutí. Podací číslo zásilky, nutné pro vyzvednutí na přepážce, musí tak
adresát získat pouze od odesílatele. Nedodaná zásilka se po uplynutí úložní doby vrací zpět odesílateli.

ŽADATEL
Jméno:

Příjmení:

ADRESA*)
Ulice:

Č.p.:

Č.o.:

Obec:

PSČ:

*) nepovinný údaj
potvrzuje, že je oprávněným uživatelem níže uvedeného telefonního čísla a/nebo e–mailu.
Mobilní telefonní číslo2): +420

Mobilní telefonní číslo3): +420

E–mailová adresa:

E–mailová adresa3):

ŽÁDÁM ČESKOU POŠTU O (vyberte jednu z možností):
ZRUŠENÍ

OBNOVENÍ zasílání elektronických oznámení na uvedené kontaktní údaje

SMS

e–mail

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil(a) s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými na zadní straně této žádosti.

V
Datum

Podpis

Tuto žádost si před odesláním prosím pozorně přečtěte, vyplňte, 2x vytiskněte a podepište. V případě prohlášení je nutné opatřit příslušné pole křížkem,
jinak není žádost platná a nebude jí vyhověno. Vaši žádost odešlete písemně na adresu: Česká pošta, s.p., Oddělení Track & Trace, Wolkerova 480,
749 20, Vítkov nebo předejte na jakékoli přepážce České pošty.

Tel. číslo uvádějte vždy z důvodu telefonického ověření žadatele potřebné pro úspěšné dokončení procesu Blokování /Odblokování. V případě, že nebude žadatel
telefonicky zastižen do 3 pracovních dní po obdržení žádosti na odd. T&T, nebude žádost realizována.
3)
Pro případ více kontaktních údajů.
2)

NEVYPLŇUJTE!
ZPRACOVÁNÍ ŹÁDOSTI – odd. T&T

OVĚŘENÍ PŘIJÍMACÍ POŠTY

Blokování/odblokování provedeno ke dni

Žádost předložil (jméno a příjmení)

Pracovník ČP

Žadatel se prokázal:

osobním dokladem / druh a číslo:

Osobní číslo

zmocněním

Datum vyřízení

prohlášením zák. zástupce

Razítko odd. T&T a podpis pracovníka
(07/2019)

Denní razítko a podpis pracovníka

!

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Česká pošta, s.p., IČO 47114983, („Česká pošta“) bude jako správce dle platných právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů zpracovávat mé osobní
údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo4) a e-mailová adresa4), případně veškeré další údaje mnou poskytnuté v souvislosti s touto Žádostí/opatřením, (dále
jen „osobní údaje“), a to za účelem jejich archivace sloužící k vyloučení možnosti, že budou opakovaně použity pro zasílání elektronických oznámení prostřednictvím
SMS a/nebo e-mailu, a po dobu, po kterou jsem uživatelem výše uvedených kontaktních údajů, nebo po dobu delší v případech odůvodněných platnými právními
předpisy. Právním titulem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je plnění smlouvy.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez nich však Česká pošta nemůže postupovat dle této Žádosti/opatření. Osobní údaje mohou být předány na vyžádání
třetím osobám oprávněným dle právních předpisů. Žadatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s touto Žádostí/
opatřením České poště předává. Další informace související se zpracováním osobních údajů, včetně práv subjektu údajů, naleznete v záložce Ochrana osobních údajů
– GDPR na webových stránkách www.ceskaposta.cz
4)

V případě blokace/odblokování jednoho kontaktního údaje nehodící se škrtněte.

