
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 na omezení zpracování 

 
čl. 18 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 právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: 

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce 
mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho 
o omezení jejich použití; 

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda 

oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou 
jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo 
obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo 
z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem 
upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.“ 

 

Popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má 
omezení týkat (bez zdůvodnění Vaší žádosti, nemůže být žádosti vyhověno): 
 
 
Přeji si, aby uvedený správce omezil následující zpracování ….................................... (zde 

popište  zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů, a to konkrétně těchto osobních 
údajů (zde popište, kterých osobních údajů se má omezení týkat):  
 
 

........................................................................................................................ 
 
 

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


