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ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Správce osobních údajů

SENIOR HOME GROUP s.r.o.

IČ

08784051

Sídlo společnosti

Urešova 1757, Kunratice, 148 00 Praha 4

Jméno a příjmení
žadatele
Datum narození
Číslo platného dokladu
totožnosti
Kontaktní adresa
Tlf. číslo
Email

Máte právo žádat o (požadavek zaškrtněte)
Informace o osobních údajích, které o Vás můžeme vést.
Opravu nepřesných svých osobních údajů.
Výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo
v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán.
Omezení zpracování (při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních
údajů.
Vznést námitku proti zpracování, ze podmínek, že zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen nebo je zpracování nezbytné pro
účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Přenositelnost údajů, za podmínek, že musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě
nebo se zpracování provádí automatizovaně.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Chcete-li nám pomoci vyhledat požadované informace, prosíme, poskytněte nám co nejpřesněji požadovaná
data (např. kopie e-mailů mezi <datum> a <datum>). Pokud nedostaneme dostatečné informace k vyhledání
požadovaných údajů, pravděpodobně nebudeme schopni vaší žádosti vyhovět.
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Podrobnosti požadovaných úkonů:

V případě potřeby kontaktujte
renata.mackova@kplusm.cz

pověřence

pro

ochranu

osobních

údajů:

Mgr.

Renata

Macková,

email:

Datum
Podpis žadatele
(úředně ověřený)
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