ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ – UPLATNĚNÍ PRÁV
V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Žádost je určena správci osobních údajů:
Studio AMMI s.r.o., IČ: 29353173, Nejedlého 373/1, 638 00 Brno – Lesná
E-mail: info@ammi.cz / Telefon: +420 739 887 166 / Datová schránka: ex9cqs9
Žádost je podávána:
ELEKTRONICKY (E-MAILEM nebo DATOVOU SCHRÁNKOU) *
V TIŠTĚNÉ PODOBĚ (OSOBNĚ nebo POŠTOU) *
Subjekt údajů, který žádost podává:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Kontaktní e-mail nebo telefon:
Případně další identiﬁkující údaj (datum narození apod.):
Uplatňována jsou tato práva (v rozsahu dále uvedeném):
I. PRÁVO NA PŘÍSTUP
Sdělte mi, jaké kategorie a typy osobních údajů o mně zpracováváte: ANO – NE *
Zajímají mě i tyto podrobnosti:
Doba zpracování:

ANO – NE *

Účely zpracování:

ANO – NE *

Příjemci údajů:

ANO – NE *

Právní důvody zpracování:

ANO – NE *

Podrobnosti o zdroji údajů:

ANO – NE *

Požaduji i kopie údajů: ANO – NE *
Požadované kopie zašlete:
* elektronicky (e-mail nebo datová schránka) na:
* v listinné podobě na moji adresu:

II. PRÁVO NA OPRAVU:
Tyto nesprávné údaje:

Opravte takto:

III. PRÁVO NA VÝMAZ:
Žádám, aby byly vymazány:
* všechny mé údaje
* pouze tyto moje údaje:

Výmaz žádám z důvodu:

IV. VZNÁŠÍM NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ:
(Uveďte, proti jakému zpracování a jakým údajům námitku vznášíte, např. Proti zpracování emailového kontaktu pro účely přímého marketingu)
Odůvodnění:

V. UPLATNĚNÍ PRÁVA NA PŘENOSITELNOST:
Žádám o přenesení:
* všech mých údajů
* pouze těchto mých údajů:

* Žádám o přenesení přímo novému správci:
Jméno, příjmení nebo obchodní ﬁrma nového správce:
Adresa nového správce:
E-mail nebo datová schránka, kam má být přeneseno elektronicky
NEBO
* Žádám o přenesení na můj e-mail nebo datovou schránku:
VI. UPLATŇUJI TATO JINÁ PRÁVA:

Místo a datum:

Převzal:

Podpis:

Místo a datum:

Podpis:

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na adrese:
https://ammi.cz/ochrana-osobnich-udaju

