Formulář pro výkon práv subjektů údajů
1. Můj vztah ke společnosti NTT Europe GDC s.r.o.
☐ Zaměstnanec
☐ Zaměstnanec jiné společnosti ve skupině NTT
☐ Kandidát
☐ Dodavatel
☐ Bývalý zaměstnanec
☐ Jiný, prosím specifikujte ___________
2. Vyberte oblast pro výkon práv subjektu údajů
☐ Právo na přístup
☐ Právo na opravu
☐ Právo na výmaz
☐ Právo na omezení zpracování
☐ Právo na přenos dat
☐ Právo na námitku
☐ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních dat
3. Prosím popište podrobněji svoji žádost
[Vaše odpověď.]

4. Identifikace
Jméno a příjmení
Adresa
Telefonní číslo
E-mail
Datum narození
5. Poznámky / Přílohy
Prosím specifikujte, zda jsou součástí Vaší žádosti přílohy, případně některé poznámky.
[Vaše odpověď.]

6. Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění
právní povinnosti týkající se výkonu Vašeho práva dle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Vaše OÚ použijeme za účelem ověření Vaší identity a za účelem řádného vyřízení Vašeho
požadavku. Vaše údaje a jejich nosiče budou uloženy v informačním systému pověřence pro
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ochranu osobních údajů po dobu řešení Vašeho požadavku a následně po dobu 5 let od
vyřízení Vaší žádosti, a to pro případ soudních či správních řízení, za účelem zajištění
relevantních důkazů. Údaje budou zpřístupněny dotčené společnosti, které se Váš podnět
týká (a případně ještě nějaké společnosti - doplnit). Dovolujeme si Vás informovat o existenci
práva požadovat od společnosti NTT Europe GDC s.r.o. přístup k Vašim osobním údajům,
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,
jakož i práva na přenositelnost údajů. Dále si Vás dovolujeme informovat o existenci Vašeho
práva podat stížnost u dozorového úřadu.
7. Další kroky
I.
Vaši žádost zpracujeme bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí. V
případě potřeby jejího doplnění Vás budeme kontaktovat.
II.
Odpověď Vám zašleme je-li to možné elektronicky, v ostatních případech odpověď
obdržíte do vlastních rukou nebo doporučeně, případně do datové schránky.
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