Vertere - jazykový servis, s.r.o., Svätého Rócha 1, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská
republika
Žádost dotčené osoby na uplatnění jejích práv - klient
ve smyslu článku 15 až 22 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen Nařízení EU nebo
GDPR)

Adresát/Provozovatel:
Vertere - jazykový servis, s.r.o.
Svätého Rócha 1, 045 01
Moldva nad Bodvou, Slovensko
IČO: 46 543 074

Žadatel (dotčená osoba)
Titul .................... Jméno......................................Příjmení..................................................................
Korespondenční adresa ...........................................................................................................................
E-mailová adresa ......................................................................................................................................
Datum narození ......................................................................................................................................

Status dotčené osoby vůči provozovateli (označit)

☐klient

☐ dodavatel

(Provozovatel může požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti dotčené osoby, pokud
má oprávněné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která tuto žádost podává. Jestliže provozovatel prokáže, že dotčenou
osobu není schopen identifikovat, může v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení GDPR odmítnout jednat na základě této žádosti při
výkonu práv dotčené osoby.)

Požadovaný způsob vyřízení žádosti: (označit jednu možnost)
(Provozovatel je povinen poskytnout žadateli informace v listinné nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v
jaké byla podána žádost. Pokud o to žadatel požádá, informace může provozovatel poskytnout i ústně, pokud žadatel
prokáže svou totožnost jiným způsobem).

☐v písemné formě

☐ e-mailem

☐ústně (pokud je to možné)

Právo, které ve smyslu GDPR dotčená osoba svojí žádostí uplatňuje
(označit, možnost více voleb)

Vertere - jazykový servis, s.r.o., Svätého Rócha 1, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská
republika
☐přístup k osobním údajům
(přístup nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných fyzických osob)

☐oprava a doplnění osobních údajů
☐výmaz osobních údajů (právo na zapomnění)
(zveřejněných / nepotřebných / zpracovávaných nezákonně / údaje přímého marketingu; po odvolání souhlasu na
zpracování, pokud neexistuje jiný právní základ zpracování; neuplatňuje se při údajích zpracovávaných při výkonu veřejné
moci svěřené provozovateli rafinovaných na účel archivace, vědecký / statistický účel, pro uplatnění práva na svobodu
projevu a práva na informace, na prokazování a uplatňování právních nároků).

☐omezení zpracování osobních údajů

(během opravy nesprávných údajů, během ověřování či při zpracovávání při výkonu veřejné moci / na základě oprávněných
zájmů OFTUM GTJ sro nepřevažují zájmy dotčené osoby, pokud dotčená osoba namítá výmaz údajů a požaduje jej nahradit
omezením zpracování, pokud provozovatel údaje již nepotřebuje a potřebuje je dotčená osoba na uplatnění právního
nároku).

☐přenesení osobních údajů zpracovávaných automatizovanými prostředky
(při zpracování údajů na základě souhlasu dotčené osoby / smlouvy mezi provozovatelem a dotčenou osobou; neuplatňuje
se při údajích zpracovávaných při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli).

☐zpochybnění zpracování osobních údajů
při zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo písm. f) GDPR t. j. pro potřeby veřejného zájmu / výkonu veřejné moci
svěřené provozovateli / oprávněných zájmů provozovatele - pokud bude pokračovat v zpracovávání, poskytne odůvodnění;
při zpracovávání pro účely přímého marketingu e-shopu provozovatel ihned pozastaví zpracovávání).

☐automatizované individuální rozhodovaní včetně profilování

Upřesnění údajů k uplatňovanému právu a žádosti

Poskytnutí informací dotčené osoby podle článku 13 GDPR
Právním základem pro zpracování osobních údajů získaných od žadatele a uvedených v této žádosti je
GDPR a zákon č. 10/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o doplnění některých zákonů (dále jen

Vertere - jazykový servis, s.r.o., Svätého Rócha 1, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská
republika
Zákon). Provozovatel tyto údaje uchovává po dobu trvání účelu zpracování a po dobu trvání pět let.
Účele m zpracování těchto údajů je evidence a vyřízení žádosti dotčené osoby na uplatnění jejích
práv v souladu s platnou legislativou. Provozovatel má v souladu se Zákonem určenou odpovědnou
osobu pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů.
Příjemci osobních údajů v souladu s tímto účelem jsou provozovatel, dotyčná osoba, případně Úřad
pro ochranu osobních údajů České republiky, vůči němuž má Provozovatel oznamovací povinnost a
příjemci, kterým je provozovatel povinen ve smyslu článku 19 GDPR oznámit opravu / vymazání
osobních údajů nebo omezení zpracovávání osobních údajů.
Dotyčná osoba má právo na poskytnutí informace, právo na přístup k osobním údajům, právo na
opravu a má právo podat návrh na zahájení řízení. Bližší informace o právech dotčené osoby jsou
uvedeny v zákoně a také na webové stránce www.oftum.cz (v části - ochrana osobních údajů).
Provozovatel může omezit rozsah práv dotčené osoby ve smyslu článku 23 GDPR, pokud je takové
omezení stanoveno s cílem zajistit zejména ochranu práv dotčené osoby či jiných osob a uplatnění
vymáhání občanskoprávních nároků.
Dotyčná osoba / žadatel prohlašuje, že se s těmito informacemi, které jí Provozovatel poskytl
seznámila před odesláním formuláře "Žádost dotčené osoby na uplatnění jejích práv" podle Zákona.

..............................................................
Datum a vlastnoruční podpis dotčené osoby anebo
jejího zákonného zástupce, pokud se jedná o dítě do 16 let

