Centrin CZ s.r.o.
sídlem Kostelec nad Černými Lesy, Trativody 587, 281 63
IČ: 276 565 35
zastoupena Mgr. et Bc. Helenou Franclovou, DiS.

ŽÁDOST O PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s článkem 20 Nařízení Evropského parlamentu 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 (dále jen „Obecné nařízení“), žadatel
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:
Zástupce:
(Žádáte-li o přístup k osobním údajům z pozice zástupce osoby, které se tyto údaje týkají, přiložte, prosím, k této
žádosti formulář označený jako „Příloha k žádostem subjektů údajů - Zastupování subjektu údajů“.)

žádá správce o předání osobních údajů, které se ho týkají a které správci poskytnul, přičemž zpracování
je:
(Označte prosím, o který z případů se jedná.)
a) založeno na souhlasu žadatele,
b) nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je žadatel, nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

a tyto údaje jsou současně zpracovávány automatizovaně. (Automatickým je takové zpracování osobních
údajů, které probíhá za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu.)

Žadatel požaduje, aby byly osobní údaje předány
a) přímo jemu
b) jinému správci, a to:
Jméno/Název:
Adresa/Sídlo:
Datum nar./IČ:

Poučení
Správce předá na základě této žádosti žadateli nebo jinému správci předmětné osobní údaje, a to
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení této žádosti. Tuto lhůtu je
možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
Nepředá-li správce osobní údaje dle této žádosti, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost u dozorového
úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a domáhat se soudní ochrany. Pokud má správce důvodné
pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává tuto žádost, může požádat o poskytnutí
dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.
Dojde-li správce k závěru, že uplatňované právo žadateli nesvědčí, je povinen tento závěr
písemně a náležitě odůvodnit, a to v rámci výše uvedené lhůty.
Žadatel bere dále na vědomí, že v případě, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány pro účely
archivace ve veřejném zájmu, může být jeho právo na přenos osobních údajů dle čl. 20 Obecného
nařízení omezeno, a to na základě práva Evropské unie, případně práva České republiky, avšak pouze
pokud by jeho právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění zvláštních účelů správce.
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