
ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM 

Já, níže podepsaný/á: 
 
Jméno a příjmení : ……………...………………………………………………………………………….…….…………... 
 
Bydliště1 :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Narozen/á : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(dále jen „Subjekt údajů”) 
 
tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„Nařízení“)  

žádám 
 
aby Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace, Šluknovská 2904, 47005 Česká 
Lípa, IČO: 482 830 70 jako správce mých osobních údajů (dále jen „Správce“) mi poskytla písemnou informaci 
(potvrzení) dle ustanovení čl. 15, odst. 1 Nařízení o tom, zda osobní údaje, které  týkají mé osoby, jsou či nejsou 
Správcem zpracovávány. V případě, že Správce zpracovává osobní údaje o mé osobě, žádám o umožnění přístupu 
k těmto osobním údajům a poskytnutí informací dle čl. 15 odst. 3 Nařízení2: 
 

 o účelu zpracování, 

 o kategoriích  zpracovávaných osobních údajů, 

 o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména 
příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, 

 o době, po kterou budou mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení 
této doby, 

 o existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se mé osoby nebo 
omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování, 

 o právu podat stížnost u dozorového úřadu, 

 veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od  mé osoby, 

 informaci, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 
 
Současně žádám o zaslání informace o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě stanovené čl. 12 odst. 3 Nařízení, a to 
písemně na adresu uvedenou výše nebo elektronicky na moji e-mailovou adresu nebo prostřednictvím mé datové 
schránky. 
 
e-mail: …………………………………………………….ID datové schránky………………………………………………. 
 
V …………….………………… dne ………………  
 

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

Podpis žadatele – Subjektu údajů 
 

                                                           
1 Nebo jiná doručovací adresa 
2 Křížkem označte požadovaný důvod 


