
 

Příloha: Vaše práva 
 
Pokud jste souhlasili se zpracováním svým osobních údajů, můžete souhlas kdykoliv s účinností do 
budoucna odvolat. Takovým odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze 
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.  
 
Podle uplatňovaného práva na ochranu osobních údajů máte případně právo na (i) přístup k osobním 
údajům, (ii) opravu, (iii) výmaz, (iv) omezení zpracování, (v) přenositelnost údajů a/nebo (vi) vznést 
námitku proti zpracování. Výše uvedená práva mohou být omezena národním právem na ochranu 
osobních údajů. Pro výkon těchto práv nás kontaktujte prosím dle pokynů v bodě III. 
 
Detailně: 
 
(i) Právo na přístup k osobním údajům: Máte příp. právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda jsou 
osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k 
těmto osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům zahrnuje mimo jiné účely zpracování, 
kategorie zpracovávaných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní 
údaje zpřístupněny. Kromě toho máte příp. právo na obdržení kopie osobních údajů, které jsou 
předmětem zpracování. Toto právo však neexistuje neomezeně, neboť práva jiných osob mohou 
omezit Vaše právo na obdržení kopie.  

 
(ii) Právo na opravu: Máte příp. právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás 
týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, 
a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.  
 
(iii) Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Za určitých předpokladů máte právo požadovat od nás 
výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, a my jsme povinni osobní údaje vymazat. 
 
(iv) Právo na omezení zpracování: Za určitých předpokladů máte právo požadovat od nás omezení 
zpracování svých osobních údajů. V tomto případě budou příslušné údaje označeny a námi 
zpracovávány pouze pro určité účely.  
 
(v) Právo na přenositelnost údajů: Za určitých předpokladů máte právo získat osobní údaje, které se 
Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a 
máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili.  
 
 

 

 
 

 
 
 

(vi) Právo vznést námitku dle čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů, které se Vás týkají, které probíhá na základě čl. 6 odstavec 1 písmeno e 

(zpracování údajů ve veřejném zájmu) a f (zpracování údajů na základě oprávněných zájmu) 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní 

údaje již nadále zpracovávat, ledaže bychom mohli prokázat závažné oprávněné důvody pro 

zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo ledaže zpracování slouží 

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli 

námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing. Toto platí i pro 

profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. 

 


