Žádost subjektu údajů o
uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů
Žádost je určena správci:
Digital Depo s.r.o.
IČO:

117 14 093

Adresa:

Plzeň, Jižní Předměstí, V Bezovce 2696/28, PSČ 301 00

Doručovací adresa:

Plzeň, Jižní Předměstí, V Bezovce 2696/28, PSČ 301 00

E-mail:

info@digitaldepo.cz

Kontaktní telefon:

+420 601 521 117

Subjekt údajů, který žádost podává:
Jméno a příjmení
Datum narození:
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Žádost je podávána:

elektronicky / v tištěné podobě *

Uplatňována jsou tato práva (v rozsahu dále uvedeném):
I. Právo na přístup
Žádám o sdělení, jaké kategorie a typy osobních údajů o mně zpracováváte:
Zajímají mě tyto podrobnosti:
Doba zpracování:
Účely zpracování:
Příjemci údajů:
Právní důvody zpracování:
Podrobnosti o zdroji údajů:

ANO / NE *
ANO / NE *
ANO / NE *
ANO / NE *
ANO / NE *

Požaduji kopie údajů:

ANO / NE *

* nehodící se škrtněte

ANO / NE *

Požadované kopie zašlete:
elektronicky / v tištěné podobě *
Elektronicky na e-mail nebo datovou schránku:
V listinné podobě na adresu:
II. Právo na opravu
Tyto nesprávné údaje:

Opravte takto:

III. Právo na výmaz
Žádám, aby byly vymazány:

všechny mé údaje / pouze tyto údaje *

Výmaz žádám z důvodu:

IV. Vznáším námitku proti tomuto zpracování:
ANO / NE *
Uveďte, proti jakému zpracování a jakým údajům námitku vznášíte:

V. Uplatnění práva na přenositelnost:
Žádám o přenesení:

všech mých údajů / pouze těchto mých údajů *

Žádám o přenesení:

přímo novému správci / elektronické přenesení *

* nehodící se škrtněte

Přímo novému správci:
Jméno, příjmení nebo obchodní firma nového správce:

Adresa nového správce:

Kam má být přeneseno:
E-mail:
Elektronické přenesení:
E-mail nebo datovou schránku:
VI. Nahlášení incidentu
Informuji o riziku ohrožení bezpečnosti osobních údajů.
Druh ohrožených údajů:

Způsob ohrožení bezpečnosti:

VII. Uplatňuji tato jiná práva:

V __________ dne ___________

* nehodící se škrtněte

_____________________________
podpis

