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UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ DLE GDPR 

dle 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, uplatňuji u 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 („Společnost“), své právo či práva plynoucí z GDPR. 

I. 

Uplatňovaná práva 

Na základě této žádosti uplatňuji následující právo či práva (zatrhněte Vámi požadované): □ právo na přístup k osobním údajům □ právo na opravu následujících nepřesných osobních údajů:  □ právo na výmaz z následujícího důvodu:  □ právo na omezení zpracování z následujícího důvodu:  □ právo na přenositelnost údajů, (přičemž žádám o jejich předání tomuto správci):  □ právo vznést námitku, přičemž zpochybňuji následující zpracování:  □ právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu 

Volba uplatňovaného práva je povinná; v případě, že není uplatňované právo označeno, nemůže být této 

žádosti pro její neurčitost vyhověno. 

Abychom mohli přesně určit systémy, které mohou obsahovat informace o Vás, zatrhněte níže uvedená 

políčka, která popisují váš vztah se Společností: □ uchazeč o práci □ zaměstnanec Společnosti  □ registrovaný zákazník Společnosti  □ konečný zákazník - spotřebitel  □ zaměstnanec registrovaného zákazníka Společnosti  □ dodavatel Společnosti  □ zaměstnanec dodavatele Společnosti  □ jiný – popište .............................................................................................................................................. 
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II. 

Informační povinnost  

Společnost Richter+Frenzel s.r.o. pečlivě dbá na ochranu osobních údajů, které shromažďuje. S osobními údaji 

zachází v souladu s platnými právními předpisy a chrání je v maximální možné míře, na internetové adrese 

http://www.r-f.cz/ochrana-osobnich-udaju/ jsou dostupné Zásady ochrany osobních údajů.  

Máte právo kontaktovat dozorový orgán (Úřad na ochranu osobních údajů; viz. čl. 13 odst. 2 písm. d) výše 

uvedeného nařízení) v případě podezření na jakoukoliv situaci, která je v rozporu s uvedeným nařízením. 

Společnost má na vyřízení žádosti lhůtu 1 měsíc, která může být v důvodných případech prodloužena až na 3 

měsíce, stejně tak v případě nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti může být účtován administrativní poplatek 

ve výši 100 Kč, k této částce bude připočteno DPH v zákonné výši.  

 

 

 

V 
  

Dne: 
  

E-mailová adresa: 
  

Telefon: 
  

Podpis: 
  

 

Údaje o jméně, příjmení, datu narození, adrese bydliště a e-mailové adrese jsou požadovány z důvodu plnění právní povinnosti pro zaslání 

odpovědi dle GDPR na Vaši žádost. 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. 


