
 

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle čl. 7 odst. 3 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/EC („GDPR“) 

Pan/Paní …………………………………… nar. ……………..…………………, bytem …………………………………………………… („Já“) 

tímto v souladu se svým právem, které mi plyne z GDPR, odvolám svůj souhlas se zpracováním 

osobních údajů („Souhlas“), který jsem udělil dne ……………………….. společnosti Richter + Frenzel 

s.r.o., IČO: 618 52 325, se sídlem Praha 9, U Technoplynu 1572/1, PSČ 19800, vedené u Městského 

soudu v Praze pod sp. zn. C 31131, kontaktní e-mail osobni.udaje@r-f.cz („Společnosti“), a to 

v následujícím rozsahu. 

I. 

Osobní údaje, kterých se odvolání týká: 

Svůj souhlas odvolávám pro zpracování následujících osobních údajů: 

   

   

   

 

V případě, že nebyly osobní údaje uvedeny, má se za to, že se odvolává pro všechny osobní údaje, pro 

jejichž zpracování byl výše uvedený souhlas dán. 

II. 

Účely zpracování, kterých se odvolání týká:  

Svůj souhlas odvolávám pro zpracování osobních údajů pro následující účely: 

   

   

   

 

V případě, že nebyly účely uvedeny, má se za to, že se odvolává pro všechny účely, pro jejichž 

zpracování byl výše uvedený souhlas dán. 

V případě, že tyto účely byly v souhlasu označeny tak, že tvoří funkční celek jsou provázané, odvoláním 

souhlasu pro jeden účel se má za to, že je odvoláván pro všechny takto provázané účely. 



 

 

III. 

Příjemci údajů, kterých se odvolání týká: 

Svůj souhlas odvolávám pro účely předání osobních údajů následujícím příjemcům: 

   

   

   

 

IV. 

Prohlášení 

Jsem si vědom toho, že v případě, kdy odvolám souhlas se zpracováním nikoli jako celek, ale pouze 

v omezeném rozsahu, může Společnost toto odvolání posoudit jako celek v případě, kdy vzájemná 

provázanost osobních údajů, účelů a příjemců bude taková, že následné zpracování ztratí pro 

Společnost ekonomický význam. 

Jsem si vědom toho, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, ke kterému došlo před tímto 

odvoláním. 

V 
  

Dne: 
  

E-mailová adresa: 
  

Telefon: 
  

Podpis: 
  

 

Údaje o jméně, příjmení, datu narození a adrese bydliště jsou požadovány z důvodu přesné identifikace subjektu osobních údajů, e-mailová 

adresa a číslo telefonu z důvodu oprávněného zájmu pro možný kontakt v případě nejasností či nesrovnalostí. Uvedené údaje budou 

zpracovány po dobu nezbytnou pro určení, výkon nebo obhajobu vzájemných právních nároků a následně budou skartovány. 


