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Formulář žádosti subjektu údajů  

o přístup k informacím 

Firma Václav Skružný VS/DH může být správcem údajů. Na základě tohoto máte právo žádat 

o přístup k osobním údajům, které o Vás může správce (firma Václav Skružný VSDH) vést. Své 

právo můžete uplatnit prostřednictvím žádosti subjektu údajů o přístup k údajům, přičemž 

subjektem údajů je osoba, o které mohou být osobní údaje zpracovávány. Pro podání žádosti 

je nutné vyplnit níže uvedený formulář. 

Identifikace osoby, které se žádost týká (subjekt údajů) 

 

titul:    …………  

jméno:   ……………………………………………………………………………………. 

příjmení:  ……………………………………………………………………………………. 

Adresa:(ulice s č.p., obec, PSČ)......................................................................................... 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………. 

Datová schránka: ……………………………………………………………………………………. 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………. 

Telefon:  ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Odpověď na žádost subjektu údajů 

Požaduji, abyste zaslali odpověď na moji žádost a poskytovali mi informace, o které jsem zažádal/a, následujícím způsobem * nehodící 

škrtněte: 

 

poštou    e-mailem   datovou schránkou 

 

Předmět žádosti: 

o Žádost o informace 

o Žádost o přenos osobních údajů 

o Žádost o přístup k osobním údajům 

o Žádost o opravu osobních údajů/ doplnění zpracovávaných údajů 

o Žádost o výmaz osobních údajů 

o Námitka ke zpracování osobních údajů 
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Podrobnosti požadavku a zdůvodnění: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Potvrzuji, že informace uvedené v této žádosti jsou správné a že jsem subjektem údajů, jehož 

jméno je uvedeno v tomto formuláři. 

Souhlasím, s tím, že musí dojít k ověření totožnosti žadatele a že může být nutné mě znovu 

kontaktovat, kvůli dalším informacím, aby mohli být  lokalizovány\ osobní údaje o které 

žádám. 

Moje žádost nebude platná z důvodu a ověření totožnosti žadatele/ky, pokud firma neobdrží 

všechny požadované informace a pokud budou neúplné či neplatné. 

 

 

 

V …………………….: dne:……………………..  …………………………………………………….. 

        podpis subjektu údajů 

 

 

 

Prokazování totožnosti: 

prokazování totožnosti se prování osobním dokladem, který je platný občanský průkaz nebo 

platný cestovní pas (jiné doklady ŘP atd. nejsou doklady určené k prokazování totožnosti ze 

zákona).  

Prokázáním totožnosti se zajistí, že odpověď obdrží pouze oprávněný subjekt údajů. 

 

Totožnost subjektu údajů ověřena (kým):………………………………….. jméno a příjmení + podpis 


