
  Obec Chvaleč, čp. 231, 542 11 Chvaleč 
 

Formulář žádosti k uplatnění práv subjektu údajů 
vůči správci údajů 

 
V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně           
osobních údajů a předpisů souvisejících, uplatňuji svá práva vůči obci Chvaleč jakožto            
správci mých osobních údajů. 
 
K vyřízení Vaší žádosti potřebujeme od Vás tyto údaje: 

Jméno, příjmení: 

Kontaktní adresa: 

Telefonní číslo: 

E-mail: 

 
Abychom mohli přesně vyhovět Vašemu požadavku, zaškrtněte vždy jen to právo, které            
chcete vůči nám uplatnit a jste srozuměni s jeho následky. Informace, které je nezbytné             
uvést pro uplatnění práva, prosím vyplňte v části Doplnění na druhé straně tohoto            
formuláře. 
 
Právo na informace 
 
□ žádám o poskytnutí informací o zpracování mých osobních údajů obcí Chvaleč 
 
 
Přístup k osobním údajům 
 
□ žádám potvrzení o tom, že obec Chvaleč zpracovává moje osobní údaje 
□ žádám kopii mých osobních údajů aktuálně zpracovaných obcí Chvaleč, které uvádím 

níže (část Doplnění) 
□ žádám kopii všech mých osobních údajů aktuálně zpracovaných obcí Chvaleč 
 
 
Oprava osobních údajů 
 
□ žádám o opravu osobních údajů, které uvádím níže (část Doplnění) 
 
 
Námitka proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu obce Chvaleč 
 
□ žádám o ukončení zpracování mých osobních údajů, které uvádím níže (část           

Doplnění), probíhající na základě oprávněného zájmu obce Chvaleč, který uvádím níže           
(část Doplnění) 
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□ žádám o ukončení zpracování všech mých osobních údajů, probíhající na základě           

oprávněného zájmu obce Chvaleč, který uvádím níže (část Doplnění) 
 
 
 
 
Námitka proti zpracování osobních údajů za účely marketingu 
 
□ žádám o ukončení zpracování mých osobních údajů, které uvádím níže (část           

Doplnění), pro účely marketingu 
□ žádám o ukončení zpracování všech mých údajů pro účely přímého marketingu 
 
 
Omezení zpracování osobních údajů 
 
□ žádám o omezení zpracování mých osobních údajů, které uvádím níže (část Doplnění) 
□ žádám o omezení zpracování všech mých osobních údajů, protože se domnívám, že: 

□ osobní údaje zpracováváte protiprávně, nicméně nepožaduji jejich výmaz a         
chci, abyste je i nadále měly uloženy 
□ osobní údaje již nepotřebujete pro účely zpracování, ale já je potřebuji pro            

určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků 
 
 
Výmaz osobních údajů 
 
□ žádám o výmaz mých osobních údajů, které uvádím níže (část Doplnění) 
□ žádám o výmaz všech mých osobních údajů, protože se domnívám, že 

□ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány 
□ jejich zpracování je nezákonné 

 
 
Přenos osobních údajů 
 
□ žádám o přenos mých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a           
strojově čitelném formátu a jejich poskytnutí přímo mně 
□ žádám o přenos mých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a           

strojově čitelném formátu, které uvádím níže k uvedenému správci osobních        
údajů* (část Doplnění)  

□ žádám o přenos mých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a           
strojově čitelném formátu k níže uvedenému správci osobních údajů* (část Doplnění) 
 
 
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
 
□ žádám o ukončení zpracování mých osobních údajů, které uvádím níže (část           

Doplnění), k účelům, které uvádím níže (část Doplnění), probíhající na základě         
mnou dříve uděleného souhlasu.  
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* uveďte obchodní firmu, IČ, sídlo 
 
 
 
 
Doplnění-sem, prosím, napište dotčené osobní údaje, účely zpracování, odůvodnění a další           
doplnění Vaší žádosti: 

 
 
Doručení formuláře: 
 
✔ E-mail: formulář opatřete svým zaručeným elektronickým podpisem, zašlete na adresu 

prochazkova@kjh.cz, do předmětu napište „GDPR“ 
✔ Listovní psaní: vytisknutý formulář opatřete svým úředně ověřeným podpisem a 

zašlete na adresu Obecní úřad, Chvaleč 231, 542 11 
✔ Osobně: vytisknutý formulář můžete podat na podatelně na adrese Obecního úřadu ve 

Chvalči, čp. 231, 542 11, po předložení dokladu totožnosti vydaného orgánem státní 
správy. 

 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 730 164 404.  
 
Vaši žádost se pokusíme zpracovat v co nejkratší době. Z tohoto důvodu, tam kde to povaha 
vyřízení umožňuje, je nejrychlejší komunikace e-mailem. V případě, že požadujete zaslat 
odpověď jiným způsobem, uveďte jej. 
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□ e-mail □ doporučené psaní 

 
 
 
V…………………. dne ……………. ………………………………………….. 

Podpis žadatele 
 

Bankovní spojení: Komerční banka 5128601/0100 
www.chvalec.cz      email: obec.chvalec@tiscali.cz    datová schránka: vyka32n 

tel: 499 892 114  

http://www.chvalec.cz/
mailto:obec.chvalec@tiscali.cz

