
Správce osobních údajů: M+D MARKET s.r.o., IČO: 45194769, se sídlem: Frýdecká 763, 
Hrabová, 739 32 Ostrava, vedena u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. C 2962   

 
 

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ 
 
Subjekt údajů: 
 
- jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………….. 
- datum narození: ……………………………………………………………………………………… 
- adresa: ………………………………………………………………………………………………… 
- další identifikace (e-mail, tel. č., …): ………………………………………………………………. 
 
Zaškrtněte příslušný typ žádosti a vyplňte požadované informace: 
 
 

1.  V souladu s čl. 15 GDPR Vás žádám o informaci o zpracování osobních údajů, které o mně 

jako správce nebo zpracovatel zpracováváte. Konkrétně se jedná o tyto informace: 
………………………………………………………………………………………………………...
...………………………………………………………………………………………………………
...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...   
a to na následující adresu: …………………………………………………………………nebo 
tuto e-mailovou adresu: …………………………………………………………………………… 

 
 

2. V souladu s čl. 16 GDPR Vás žádám o opravu těchto osobních údajů, které se mne týkají: 

………………………………………………………………………………………………………...
...………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......
..………………………………………………………………………………………………………. 
Správné osobní údaje, které se mne týkají jsou: ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...
...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
...……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. V souladu s čl. 17 GDPR Vás žádám o výmaz těchto osobních údajů, které se mne týkají: 

……………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………...
...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...  
a to z těchto důvodů: ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
...………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. V souladu s čl. 18 GDPR Vás žádám o omezení zpracování osobních údajů, které se mne 

týkají: ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



5. V souladu s čl. 20 GDPR Vás žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě 

zpracováváte ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………    
a to ve formátu …………………………………………………………………………………… 
na mou e-mailovou adresu ………………………………………………………………………  
nebo přímo novému správci: 

 - jméno správce: …………………………………………………………………………………. 
 - adresa správce: ………………………………………………………………………………… 
 - e-mail a tel. č. správce …………………………………………………………………………… 
 

6. V souladu s čl. 21 GDPR vznáším námitku proti zpracování těchto mých osobních údajů: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

 
ad 2, 3, 4 - V případě, že žádáte o výmaz / změnu / omezení zpracování a Vaše žádost bude 
uznána jako oprávněná, budeme o výmazu / změně / omezení zpracování osobních údajů 
informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou 
případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.  
Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů?                               ANO / NE  
 
 
Důvod žádosti: 
Uveďte zdůvodnění žádosti, pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení 
zpracování nebo práva vznést námitku. V případě, že tak neučiníte, nemůže být žádosti 
vyhověno: ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
…………………………………… 
      datum a místo podpisu 
 
 

…………………………………… 
podpis 

 


