ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁVA
NA ZÁKLADĚ OBECNÉHO NAŘÍZENÍ
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Jméno, příjmení, titul
Rodné číslo
Číslo smlouvy
Adresa trvalého bydliště
Korespondenční adresa
Telefonní kontakt
E-mailová adresa
Osobní údaje obsažené ve vaší žádosti zpracováváme za účelem ověření identity vaší osoby (čl. 12 GDPR) pro plnění povinností podle čl. 15 až 23 GDPR
a to pouze po dobu plnění těchto povinností.

Své právo uplatňuji jako

klient

kandidát / bývalý zaměstnanec /
zaměstnanec

obchodní
partner

třetí
osoba

Uplatňuji právo:

* Vypište právo, které uplatňujete.

Popis

Váš podpis
* MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ PRÁV
Právo na informace
Na internetových stránkách naší společnosti www.essox.cz je k dispozici Informační memorandum, které detailně popisuje: jaké údaje o vás zpracováváme,
pro jaké účely a jaký je právní základ pro jejich zpracování, jaké kategorie dotčených osobních údajů zpracováváme, příjemce osobních údajů, zdroje
informací, povahu automatizovaného rozhodování a profilování a dobu zpracování. Tento dokument vám může poskytnout odpověď na některé vaše
otázky ještě předtím, než přistoupíte k uplatnění svých práv.
Právo na přístup k osobním údajům
Po uplatnění tohoto práva vám bude zaslána informace, zda a jaké údaje jsou o vás zpracovávány.
Právo na opravu
Zjistíte-li, že o vás zpracováváme nepřesné nebo neúplné údaje, opravíme je nebo doplníme. Pro opravu/změnu osobních údajů můžete kontaktovat
zákaznický servis na telefonním čísle 389 010 422 (pro změnu jména, příjmení, rodného čísla vyžadujeme kopii občanského průkazu).
Právo vznést námitku
Máte možnost vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. V případě námitky proti zpracovávání osobních
údajů pro účely přímého marketingu, bude ukončeno zpracovávání vašich údajů pro tyto účely.
Právo na omezení zpracování
Po uplatnění tohoto práva např. omezíme zpracování na dobu potřebnou k ověření přesnosti vašich osobních údajů nebo na dobu ověřování, zda naše
oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
Právo na přenositelnost osobních údajů
Po uplatnění tohoto práva obdržíte v zabezpečené podobě automatizovaně zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají a jež jste nám poskytl,
v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Po uplatnění tohoto práva můžete očekávat, že jsou-li splněny právní podmínky pro výmaz vašich osobních údajů, osobní údaje budou vymazány.
Současně vás informujeme, že proces výmazu osobních údajů probíhá automaticky, a to na základě ukončení legitimnosti držení osobních údajů
vyplývající z jednotlivých zákonných titulů.
Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování
Po uplatnění tohoto práva vám bude zajištěno právo napadnout automatizované rozhodnutí, s nímž nesouhlasíte, právo vyjádřit svůj názor a právo
na přezkoumání automatického rozhodnutí lidským zásahem.
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