Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
IČ: 708 44 844

ŽÁDOST SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Identifikace Subjektu osobních údajů:
Jméno a příjmení:
…………………………………………………………………………………………………………………………..............
Datum narození:
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Adresa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Další identifikace - nepovinné (e-mail, telefonní číslo, datová schránka…):
………………………………………………..

Identifikace Správce osobních údajů:
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
IČ: 708 44 844
Předmět žádosti – Jaké právo chci využít?
Právo na přístup
Stačí mi znát typy a kategorie osobních údajů, které o mě správce zpracovává (např. údaje nutné k plnění
smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli); nebo
Chci znát veškeré osobní údaje, typy a kategorie osobních údajů, které o mně správce zpracovává a dále
informace viz níže uvedený seznam:
Účely zpracování.
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.
Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl.
22 odst. 1 a 4 Nařízeni EP 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), a přinejmenším v těchto
případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
V případě, že jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, žádám o
poskytnutí informace o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.
Žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů.
Právo na opravu
Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje které správce zpracovává :…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
IČ: 708 44 844
Aktuální hodnota osobních údajů je: ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Právo na výmaz
Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje: ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………a vymazali je. Současně žádám, aby správce
informoval další správce, kterým byli mé osobní údaje předány, aby tak bylo realizováno mé právo „být
zapomenut“.

Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých
osobních údajů se má omezení týkat)
Přeji si, abyste omezili následující zpracování
……………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... (popis zpracování, které si přejete omezit) mých
osobních
údajů
……………………………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….. (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

Právo na přenositelnost
Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě správce zpracovává,
…………………………………………………………………………………………………….(osobní údaje k přenosu), v následujícím formátu
………………..…..
Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: …………………………………………., nebo
Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:
Jméno správce:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa správce:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Email správce:
…………………………………….
Telefon správce:
……………………

Právo vznést námitku proti zpracování
Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o
výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje
zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
IČ: 708 44 844

Důvod žádosti
Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím,
zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V ………………….dne…………………….
__________________
Podpis žadatele
________________________________________________________________________________________
Žádost je možno doručit:
-

písemně na adresu Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na adresu poverenec@mpo.cz
prostřednictvím datové schránky - do ID: j2zaatn

