ŽÁDOST O VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IDENTIFIKACE ŽADATELE
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………….
Email: …………………………..…….……………..
Telefon: …………………………………………….
Číslo smlouvy: …………………………………………….
Jiné: …………………………………………………………………………………………………….
V souladu s čl. 17 Nařízení (EU) 2016/679 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) Vás
žádám o výmaz mých osobních údajů.
Upřesnění žádosti
a.

Žádám o:1
Provedení opravy fakticky chybných osobních údajů2
Provedení výmazu právně chybných osobních údajů3

b. Osobní údaje, kterých se má oprava / výmaz týkat:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c.

Případné další informace související s žádostí4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že informace v této žádosti jsou přesné, a že jsem oprávněn/a tuto žádost podat. Beru na vědomí,
že pokud žádost bude neúplná nebo nesprávně vyplněná, společnost Tommy Stachi s.r.o. ji nebude moci
zpracovat.
Datum: …….…………………….

……………………………………………….………
Podpis (úředně ověřený)

1
Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných v IS, případného provedení opravy či výmazu údajů
za účelem zaslání odpovědi. Údaje proto vyplňujte čitelně, hůlkovým písmem. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše
uvedenému.
2
Tj. písařské chyby, gramatické chyby, chyby v datech apod. Současně uveďte i správné znění osobní údajů.
3
Tj. údajů, jejichž zpracování v IS není důvodné (postrádá právní základ)
4
Jedná se o nepovinné údaje, jejichž poskytnutí může napomoci při vyřízení Vaší žádosti. Např. proč se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou
zpracovávány v SIS či kdy, za jakých okolností a kým mělo dojít k jejich shromáždění, z jakého důvodu považujete údaje za chybné, resp.
jejich zpracování za nezákonné (v rozporu s povinnostmi vyjádřenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006
a rozhodnutí Rady 2007/533/SV, resp. v zákoně o ochraně osobních údajů a ve zvláštních právních předpisech, zejména v zákoně 257/2016
o spotřebitelském úvěru).
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