
ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ 

(GDPR) 

 
Správce osobních údajů: Základní škola Jana Kubelíka, Neveklov, se sídlem Neveklov, Školní 
301, PSČ 25756, IČ: 70990654 (dále jen „správce“) 

 
 
Subjekt údajů – identifikace: 
 
Jméno a příjmení: ….................................................., nar. ….................................,  
 
bytem …............................................................................................................... 

 
Případná další identifikace subjektu údajů (např. email, tel. číslo apod.):  
 
…..............................…....................... 
  

Předmět žádosti:  
 

Právo vznést námitku 
 

čl. 21 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/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) stanoví: 
 

„1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku 
proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), 
včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, 
pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo 
právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

2.   Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo 
vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, 

což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. 

3.   Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou 
již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

4.   Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je 
uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první 
komunikace se subjektem údajů. 

5.   V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 

2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky 
pomocí technických specifikací. 

6.   Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro 
statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je 
zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.“ 

Tímto vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů (bez zdůvodnění Vaší 
žádosti, nemůže být žádosti vyhověno):  
 
…......................................................................................................................... 
 

 
 

  
 
V …................................ dne …..................... 
 
 
        …............................. 
         /podpis/ 

 


