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Práva datových subjektů

Popis Kdy lze toto právo uplatnit?

Právo přístupu k osobním údajům

Má� te prá�vo ná kopii osobní�ch ú� dájú� , ktere�  o Vá� s 
má�me, á táke�  ná informáce, ják je vyúž� í�vá�me. 
 

Toto prá�vo lže úplátnit vž�dy, kdy o Vá� s úchová�me 
osobní� ú� dáje (s úrc�ity�mi vy� jimkámi).    

Právo na opravu osobních údajů

Má� te prá�vo pož�á� dát o oprávú osobní�ch ú� dájú�  v 
pr�í�páde� , ž�e jsoú chybne�  nebo neú� plne� .

Toto prá�vo lže úplátnit vž�dy, kdy o Vá� s úchová�me 
osobní� ú� dáje (s úrc�ity�mi vy� jimkámi).    

Právo na výmaz osobních údajů

Toto prá�vo Vá� s oprávn� úje pož�á�dát o vymážá�ní� 
nebo odstráne�ní� Vás� ich osobní�ch ú� dájú�  ž nás� ich 
syste�mú�  á žá� žnámú� . Toto prá�vo lže vs�ák úplátnit 
poúže žá úrc�ity�ch okolností�.

Pr�í�klády, kdy lže toto prá�vo úplátnit ná Vás�e osobní� 
ú� dáje ú nás� í� spolec�nosti (s úrc�ity�mi vy� jimkámi):
· pokúd již�  osobní� ú� dáje nepotr�ebújeme k 

ú� c�elú, ke ktere�mú jsme je shromá� ž�dili;

· pokúd stá�hnete svú� j soúhlás s vyúž� ití�m 
Vás� ich ú� dájú�  á nebúde existovát ž�á� dny�  
žá�konny�  dú� vod, ábychom Vás�e ú� dáje nádá� le 
vyúž� í�váli;

· pokúd podá� te ná�mitkú proti úž� í�vá�ní� Vás� ich 
osobní�ch ú� dájú�  á my nebúdeme mí�t pá�dny�  
dú� vod pro jejich dáls� í� úž� í�vá�ní�;

· pokúd jsme Vás�e osobní� ú� dáje vyúž� í�váli 
nežá�konny�m žpú� sobem; á

· pokúd jsme podle žá�koná povinni Vás�e 
osobní� ú� dáje vymážát.

Právo omezit zpracování osobních údajů
Má� te prá�vo pož�á� dát o požástávení� úž� í�vá�ní� Vás� ich 
osobní�ch ú� dájú�  ž nás� í� strány.
Pokúd vyúž� í�vá�ní� Vás� ich osobní�ch ú� dájú�  
požástáví�me, je ná�m i nádá� le povoleno úchová�vát
Vás�e osobní� ú� dáje, pr�ic�emž�  jáke�koli jejich dáls� í� 
vyúž� ití� je podmí�ne�no Vás� í�m soúhlásem, s 
úrc�ity�mi vy� jimkámi.

Toto prá�vo mú� ž�ete úplátnit, pokúd:
· se domní�vá� te, ž�e osobní� ú� dáje, ktere�  o Vá� s 

má�me úlož�eny, jsoú nepr�esne� ; tento dú� vod je 
vs�ák doc�ásny�  á plátí� poúže po dobú, kteroú 
potr�ebújeme ke kontrole, ždá jsoú Vás�e 
osobní� ú� dáje skútec�ne�  nesprá�vne� ;

· je žprácová�ní� nežá�konne�  á vy nesoúhlásí�te s 
vy�mážem Vás� ich osobní�ch ú� dájú�  á pož�ádújete 
poúže omežení� jejich vyúž� ití�;

· my již�  osobní� ú� dáje nepotr�ebújeme k ú� c�elú, 
ke ktere�mú jsme je dosúd potr�ebováli, ále 
Vá�mi pož�ádováne�  osobní� ú� dáje potr�ebújeme v
soúvislosti se vžneseny�mi prá�vní�mi ná� roky; 
nebo

· podáli jste ná�mitkú proti žprácová�ní� osobní�ch
ú� dájú�  á my žváž�újeme nás�e dú� vody 
žprácová�ní�, ábychom Vás� i ná�mitkú žvrá� tili.  



Právo na přenositelnosti údajů

Toto prá�vo Vá�m úmož�n� úje ží�skát sve�  osobní� 
ú� dáje ve formá� tú, ktery�  Vá�m úmož�ní� jejich 
pr�enos do jine�  orgánižáce.  

Má� te táke�  prá�vo ná to, ábychom Vás�e osobní� 
ú� dáje pr�enesli do jine�  orgánižáce pr�í�mo my, 
pokúd je to technicky proveditelne� .

Toto prá�vo lže úplátit poúže:

· ná osobní� ú� dáje, ktere�  jste ná�m poskytli;

· pokúd jsme ždú� vodnili vyúž� ití� Vás� ich osobní�ch
ú� dájú�  ná�mi ná žá� kláde� :

o Vás�eho soúhlású; nebo 
o nás�eho splne�ní� podmí�nek smloúvy úžávr�ene�  s 

Vá�mi; á

· pokúd Vás�e osobní� ú� dáje vyúž� í�vá�m 
elektronicky.

Právo podat námitku proti zpracování 
osobních údajů

Zá úrc�ity�ch okolností� má� te prá�vo podát ná�mitkú 
proti vyúž� ití� Vás� ich osobní�ch ú� dájú�  nás� í� 
spolec�ností�. Vy vs�ák mú� ž�eme i nádá� le vyúž� í�vát 
Vás�e osobní� ú� dáje i pr�es Vás� i ná�mitkú v pr�í�páde� , 
ž�e pro to existúje žá�váž�ny�  žá�konny�  dú� vod, nebo 
pokúd Vás�e osobní� ú� dáje potr�ebújeme v 
soúvislosti se vžneseny�mi prá�vní�mi ná� roky.

Práva týkající se automatizovaného 
rozhodování a profilování
Má� te prá�vo nepodr�í�dit se rožhodnútí�, 
žálož�ene�mú vy�hrádne�  ná áútomátižováne�m 
žprácová�ní� (bež lidske�ho žápojení�), pokúd by 
tákove�  rožhodnútí� me� lo prá�vní� ná� sledky nebo se 
Vá� s jinák vy�rážne�  dotklo. 
Toto prá�vo žnámená� , ž�e mú� ž�ete pož�ádovát, áby 
do rožhodovácí�ho procesú byl žápojen ne�ktery�  ž 
nás� ich žáme�stnáncú�  nebo žá� stúpcú� .

Toto prá�vo lže úplátnit, pokúd:

· potr�ebújeme c�init áútomátižováná�  rožhodnútí� 
žá ú� c�elem splne�ní� smloúvy, kteroú jsme s Vá�mi
úžávr�eli;

· má�me že žá�koná prá�vo c�init áútomátižováná�  
rožhodnútí�; nebo

· rožhodnútí� vychá� ží� ž Vás�eho vy�slovne�ho 
soúhlású.

Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním 
osobních údajů

Pokúd Vás�e osobní� ú� dáje žprácová�vá�me ná 
žá�kláde�  Vás�eho soúhlású, má� te prá�vo svú� j 
soúhlás odvolát.  

Toto prá�vo lže úplátnit, pokúd Vás�e osobní� ú� dáje 
žprácová�vá�me ná žá� kláde�  Vás�eho soúhlású.

Právo stěžovat si u příslušného úřadu na 
ochranu osobních údajů

Pokúd se domní�vá� te, ž�e Vás�e osobní� ú� dáje 
žprácová�vá�me žpú� sobem, ktery�  odporúje žá�konú
ná ochránú ú� dájú� , mú� ž�ete podát stí�ž�nost 
regúlá� torovi ochrány ú� dájú� . Pokúd ž� ijete nebo 
prácújete v c�lenske�m stá� te�  EHP, svoú stí�ž�nost 
mú� ž�ete podát regúlá� torovi v dáne�m stá� te� .

Toto prá�vo lže úplátnit vž�dy.


	pokud již osobní údaje nepotřebujeme k účelu, ke kterému jsme je shromáždili;
	pokud stáhnete svůj souhlas s využitím Vašich údajů a nebude existovat žádný zákonný důvod, abychom Vaše údaje nadále využívali;
	pokud podáte námitku proti užívání Vašich osobních údajů a my nebudeme mít pádný důvod pro jejich další užívání;
	pokud jsme Vaše osobní údaje využívali nezákonným způsobem; a
	pokud jsme podle zákona povinni Vaše osobní údaje vymazat.
	se domníváte, že osobní údaje, které o Vás máme uloženy, jsou nepřesné; tento důvod je však dočasný a platí pouze po dobu, kterou potřebujeme ke kontrole, zda jsou Vaše osobní údaje skutečně nesprávné;
	je zpracování nezákonné a vy nesouhlasíte s výmazem Vašich osobních údajů a požadujete pouze omezení jejich využití;
	my již osobní údaje nepotřebujeme k účelu, ke kterému jsme je dosud potřebovali, ale Vámi požadované osobní údaje potřebujeme v souvislosti se vznesenými právními nároky; nebo
	podali jste námitku proti zpracování osobních údajů a my zvažujeme naše důvody zpracování, abychom Vaši námitku zvrátili.
	na osobní údaje, které jste nám poskytli;
	pokud jsme zdůvodnili využití Vašich osobních údajů námi na základě:
	pokud Vaše osobní údaje využívám elektronicky.
	potřebujeme činit automatizovaná rozhodnutí za účelem splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli;
	máme ze zákona právo činit automatizovaná rozhodnutí; nebo
	rozhodnutí vychází z Vašeho výslovného souhlasu.

