CAREIRAS invest s.r.o.
IČ: 29455545, se sídlem, Olomouc, Slavonín, Jižní 50/2, PSČ: 783 01, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54780

ŽÁDOST SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s obecným nařízením General Data Protection Regulation (EU 2016/679) tímto já:
Jméno a příjmení žadatele:*
Datum narození žadatele:*
Místo narození žadatele:*
Adresa (doručovací) žadatele:*

žádám správce mých osobních údajů (OÚ), tj. společnost Carerias invest s.r.o. o zajištění:
zakřížkujte
práva na:
v rozsahu:
volbu:
poskytnutí informací o mých OÚ
zpracovávaných ve společnostii:
přístup k mým OÚ (a to i dálkovým
způsobem, je-li to technicky možnéii):
opravu/úpravu OÚ:
výmaz mých OÚ (právo být zapomenut,
nebo výmaz OÚ v uvedeném rozsahu):
přenos mých OÚ (právo přenositelnosti
lze uplatnit na všechny údaje nebo na
uvedený rozsah)iii:
a to přímo mnou určenému
správciiv:
vznesení námitky vůči zpracování mých
OÚ:
nesouhlas se zpracováním mých OÚ:

Datum žádosti:*

........................

Podpis žadatele:*

............................................................................................

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné
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CAREIRAS invest s.r.o.
IČ: 29455545, se sídlem, Olomouc, Slavonín, Jižní 50/2, PSČ: 783 01, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54780

Informace pro žadatele:
Žádost může být správci údajů doručena
a) v listinné podobě do sídla společnosti poštou na adresu
Careiras invest s.r.o.
Jižní 50/2
783 01 Olomouc, Slavonín
b) v elektronické podobě na e-mailovou adresu
personalni@careiras.cz
Žádosti podané elektronickou cestou musí být opatřeny kvalifikovaným elektronickým
podpisem kvůli ověření totožnosti osoby žadatele.
Společnost posoudí oprávněnost jakéhokoliv požadavku a do 30 dnů od obdržení žádosti
poskytne subjektu údajů požadované informace. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s
ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
Pro zpracování požadavku je nezbytně nutné ověření identity fyzické osoby žadatele. Vždy
je nezbytné uvést aktuální kontaktní údaje (tj. povinné údaje) žadatele v rozsahu:






Jméno a příjmení
Datum narození
Místo narození
Datum
Podpis

Společnost odešle informace na adresu uvedenou v žádosti pro doručení v listinné podobě
nebo v elektronické podobě. Pro případ požadavku na elektronické zadání je nutné uvést,
jakým způsobem má být sdělen klíč pro otevření chráněných údajů.

i

Právo na informace se týká rozsahu, místa uložení/zpracování, doby zpracování, příjemců, příp. třetích zemí, profilování a
zabezpečení OÚ.
ii
Dálkový přístup k OÚ je možný pouze v případě e-shopu na adrese https://eshop.dpmo.cz.
iii
Toto právo se týká výhradně OÚ poskytnutých subjektem údajů, a to na základě souhlasu nebo v souladu s plněním smlouvy,
zpracovávaných automatizovaně, tj. v elektronické podobě
iv
Toto právo umožňuje přenést OÚ jinému žadatelem určenému správci nebo předat přímo žadateli, neznamená však, že poté
správce údaje smaže.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné
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