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Práva subjektu údajů
Subjekt osobních údajů má právo na:
•

Právo na přístup k osobním údajům:
máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv.

•

Právo na opravu:
máte právo žádat opravu osobních údajů, pokud došlo na vaší straně ke změně jakýchkoliv
osobních údajů nebo pokud osobní údaje, které zpracováváme, jsou v jakémkoliv smyslu chybné.
Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

•

Právo na výmaz („právo být zapomenut"):
máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, ovšem jen v některých vymezených
případech. Příkladem může být situace, kdy zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely
nadále potřebné.

•

Právo na omezení zpracování:
máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje
pouze v nezbytně nutné míře, nicméně pokud byste cítili, že tuto nutnou míru nedodržujeme,
můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné
důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány).

•

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování:
pokud byste měli oprávněný dojem, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou
vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že
osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo
jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo
pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení
či odstranění vzniklého závadného stavu.

•

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:
máte právo se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací
naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.
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