
Příloha č. 2 - Formulář pro uplatnění práv dle GDPR 

 Tento formulář použijte v případě, že uplatňujete práva dle Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Tento formulář vyplňte a pošlete jej na naši adresu pro doručování nebo na e-mailovou 

adresu. 

 

Adresát: 

Textilomanie s.r.o., IČ: 047 88 494 

Adresa sídla: Lidická 700/19, 602 00 Brno  

E-mail: info@vyprodejpovleceni.cz 

Telefon: + 420 732 125 569 
Adresa pro doručování:  Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice 

 

Identifikace žadatele 

(Uveďte Vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení adresu, případně další údaje, dle 

kterých Vás společnost může identifikovat). 

 

 

 

 

Oznamují, že tímto uplatňuji následující právo/práva v souvislosti se zpracováním mých 

osobních údajů dle Nařízení. 

 

Žádám o přístup k osobním údajům vedených u mé osoby  

(Zaškrtněte, pokud si přejete získat informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně 

jejich kopie) 

 

Žádám o opravu následujících osobních údajů vedených u mé osoby 

(Uveďte, jaké nepřesné osobní údaje a jakým způsobem si přejete opravit) 

 

 

 

 

Žádám o výmaz následujících osobních údajů vedených u mé osoby 

(Uveďte, jaké osobní údaje si přejete vymazat) 

 

 

 



Žádám o omezení zpracování následujících osobních údajů vedených u mé osoby 

z níže popsaného důvodu 

(Uveďte, jaké zpracování Vašich osobních údajů a z jakých důvodů si je přejete omezit) 

 

 

 

 

Žádám o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

(Co nejpřesněji popište, jaký souhlas si přejete odvolat) 

 

 

 

 

Žádám o získání a přenesení osobních údajů 

(Uveďte, jaké osobních údaje si přejete získat a jakému správci si je případně přejete přenést)  

 

 

 

 

Podávám námitku 

(Co nejpřesněji popište, proti čemu v souvislosti ze zpracováním Vašich osobních údajů 

podáváte námitku)  

 

 

 

 

Potvrzuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, jsou správné a pravdivé a 
jsem oprávněn/a s nimi nakládat. Beru na vědomí, že v případě, že se ukáže toto mé 
prohlášení jako nepravdivé, přijímám odpovědnost a důsledky za nakládání s osobními údaji 
poskytnutými dle této žádosti. 
 

Podpis  

(Povinné pouze pokud tento formulář zasíláte v listinné podobě) 

 

 

 

Datum 

(Uveďte datum odeslání formuláře) 

 
 



 
Do jednoho měsíce od obdržení žádosti Vám poskytneme informace o přijatých opatřeních 
podle Vámi podané žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné v případě potřeby 
tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení, jakož i o jeho důvodech budete v téže 
lhůtě informováni. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, Vás informujeme nejpozději 
do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u 
dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Vyhodnotíme žádost jako zjevně nedůvodnou 
nebo nepřiměřenou, máme právo žádost odmítnout nebo za její vyřízení požadovat 
přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Před případným vyměřením 
poplatku Vás informujeme o jeho výši a požádáme o Váš souhlas s vyřízením zpoplatněné 
žádosti. 


