Subjekt údajů:
Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Číslo OP/pasu:
E-mail:

Subjekt údajů žádá o:
Právo na přístup k osobním údajům

Právo na výmaz osobních údajů

Právo na opravu/doplnění

Právo na přenositelnost údajů

Právo na omezení zpracování
Jiné (prosím uveďte):
Subjektu údajů si přeje být informován prostřednictvím:
E-mailu

Doporučeného psaní

Podpis subjektu údajů:
Datum:
Podpis
•

•

•

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů je
správce povinen poskytnout na žádost subjektu údajů dle článků 15 až 22 citovaného
nařízení informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do
jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí
prodloužit o další dva měsíce. Správci je uložena povinnost subjekt údajů o takovémto
prodloužení informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro
tento odklad.
Pokud má správce pochybnosti o totožnosti osoby, která žádá o informace, může
postupovat dle článku 12 odst. 6 obecného nařízení, tj. může požádat o poskytnutí
dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů (který podává
žádost).

Ověření identity SÚ provedl/a:
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Jméno, Příjmení:
Datum:
Podpis:

Uskutečnění práva SÚ provedl/a:
Identifikační číslo požadavku:
Jméno, Příjmení:
Datum:
Popis zpracování
požadavku:
Podpis

U Obecního domu 3

110 00 Praha 1

Czech Republic; Tel.: +420 224 222 888 Fax: +420 224 222 999; e-mail: info@hotelkingscourt.cz;
web: www.hotelkingscourt.cz
Provozovatel: HMG s.r.o.; Společnost je zapsána v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65370
Operated by: HMG s.r.o..; The company is registered at the companies register maintained by the Municipal Court in Prague,
section C, file 65370

