FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ
Já, pan / paní
Jméno:

Datum narození:

Příjmení:

Bytem:

(dále jen „subjekt údajů“) žádám společnost EWT spol. s r.o. se sídlem Brandýs nad Labem, Zápy 255, PSČ 250 01, IČ:
62957571, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41895 (dále jen
„EWT“), jakožto správce osobních údajů, aby:

Právo na přístup k osobním údajům
vydala potvrzení o tom, zda zpracovává mnou poskytnuté osobní údaje, a v případě, že osobní údaje zpracovává,
aby mi sdělila
kategorie osobních údajů, které o mě zpracovává; nebo
všechny osobní údaje, které se mě týkají a které zpracovává (nepotřebuji však obdržet kopie těchto
osobních údajů); nebo
všechny osobní údaje, které se mě týkají a které zpracovává, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních
údajů.
Na základě uplatnění práva na přístup k osobním údajům Vám společnost EWT poskytne informace o
zpracovávaných osobních údajích, o účelech zpracování osobních údajů, příjemcích osobních údajů, o plánované
době uložení osobních údajů a o Vašich dalších právech, které můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů
využít.

Právo na opravu osobních údajů
opravila mnou poskytnuté osobní údaje, jež nejsou přesné
Nepřesný osobní údaj:
Opravený osobní údaj:
Na základě uplatnění práva na opravu společnost EWT opraví bez zbytečného odkladu Váš osobní údaj, který dle
Vašeho sdělení není přesný.

Právo být zapomenut
vymazala následující osobní údaje

vymazala všechny moje osobní údaje
a to z důvodu, že:
výše označené druhy osobních údajů již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
odvolávám souhlas, na jehož základě byly výše označené druhy osobních údajů zpracovány, a neexistuje žádný
další právní důvod pro zpracování;
vznáším námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
výše označené druhy osobních údajů jsou zpracovávány protiprávně;
výše označené druhy osobních údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na společnost
EWT vztahuje.
Na základě uplatnění práva být zapomenut společnost EWT vymaže Vámi výše označené druhy osobních údajů.
Společnost EWT výše označené druhy osobních údajů nevymaže, pokud je zpracování založeno na platném

právním titulu, zejména pokud je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti EWT.

Právo na omezení zpracování
omezila zpracování následujících osobních údajů

omezila zpracování všech mých osobních údajů

a to z následujícího důvodu:
popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost EWT mohla přesnost
osobních údajů ověřit;
zpracování je protiprávní a současně odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich
použití;
společnost EWT již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduji jejich zachování pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků;
vznesl/vznesla jsem námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných bez souhlasu, omezení
zpracování požaduji, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti EWT převažují nad mými
oprávněnými důvody.
Na základě uplatnění práva na omezení zpracování společnost EWT rozhodne o případném omezení zpracování
Vámi výše označených druhů osobních údajů. Po dobu omezení zpracování osobních údajů bude moci společnost
EWT zpracovávat Vámi poskytnuté údaje pouze s Vaším souhlasem, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků společnosti EWT nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby.
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Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
nezpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje pro následující účely, pro něž jsem dříve udělil/udělila souhlas, tj.
odvolávám následující souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů:

Odvoláte-li souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, nebude společnost EWT oprávněna osobní
údaje pro účely odvolaného souhlasu využívat.
Právo na přenositelnost osobních údajů
předala následující osobní údaje

předala všechny moje osobní údaje
jinému správci osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou:

Na základě uplatnění práva na přenositelnost údajů společnost EWT přenese Vámi poskytnuté osobní údaje dle
výše označených druhů osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vámi
zvolenému správci, je-li to technicky možné. Není-li přímý přenos jinému správci technicky proveditelný, poskytne
společnost EWT osobní údaje ve stejném formátu Vám.

Právo vznést námitku
nezpracovávala následující osobní údaje

nezpracovávala všechny moje osobní údaje
a to v rozsahu:
zpracování z důvodu oprávněných zájmů společnosti EWT;
pro účely přímého marketingu;
proti tomuto zpracování vznáším námitku.
Na základě uplatnění práva vznést námitku společnost EWT přestane zpracovávat Vámi výše označené druhy
osobních údajů týkající se Vaší osoby, neprokáže-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad
Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti EWT.
Na základě uplatnění práva vznést námitku v rozsahu přímého marketingu přestane společnost EWT zpracovávat
Vámi výše označené druhy osobních údajů pro účely přímého marketingu..

Žádám společnost EWT, aby mě o vyřízení výše uvedené žádosti informovala na moji:
e-mailovou adresu:
poštovní adresu:
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Společnost EWT upozorňuje, že některá práva uvedená v tomto dotazníku se mohou navzájem vylučovat nebo kolidovat.
V takovém případě společnost EWT zpracuje tento formulář jako žádost o uplatnění práva s nejvýznamnějším účinkem
(např. v případě uplatnění práva být zapomenut, práva na opravu a práva na omezení zpracování ohledně stejných osobních
údajů bude společnost EWT žádost považovat za uplatnění práva být zapomenut). V případě, že společnost EWT vyhodnotí
takové uplatnění práva jako neopodstatněné, zpracuje žádost jako uplatnění dalšího práva v pořadí dle významnosti účinku.

podpis
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