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 přenositelnost údajů
čl. 20 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 získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému
správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo
na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na
to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky
proveditelné.
3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se
neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
4.

Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.“

Žádám o přenos všech osobních údajů/těchto osobních údajů
….......................................….............................................................................,
které o mé osobě uvedený správce zpracovává v následujícím formátu …....................
Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ….............................
NEBO
Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:
Jméno správce: …..........................................................,
adresa: …................................................................................................,
email správce ….........................., tel. č. správce …........................................
V ….................................. dne …......................
…......…................................
/podpis/

