PŘÍLOHA 8
Práva datových subjektů
Popis
Právo přístupu k osobním údajům
Máte právo ná kopii osobních údájú, ktere o Vás
máme, á táke ná informáce, ják je vyúžíváme.

Právo na opravu osobních údajů
Máte právo požádát o oprávú osobních údájú v
prípáde, že jsoú chybne nebo neúplne.

Právo na výmaz osobních údajů
Toto právo Vás oprávnúje požádát o vymážání
nebo odstránení Vásich osobních údájú ž násich
systemú á žážnámú. Toto právo lže vsák úplátnit
poúže žá úrcitych okolností.

Kdy lze toto právo uplatnit?
Toto právo lže úplátnit vždy, kdy o Vás úchováme
osobní údáje (s úrcitymi vyjimkámi).

Toto právo lže úplátnit vždy, kdy o Vás úchováme
osobní údáje (s úrcitymi vyjimkámi).

Príklády, kdy lže toto právo úplátnit ná Váse osobní
údáje ú násí spolecnosti (s úrcitymi vyjimkámi):
· pokúd již osobní údáje nepotrebújeme k
úcelú, ke kteremú jsme je shromáždili;

·

pokúd stáhnete svúj soúhlás s vyúžitím
Vásich údájú á nebúde existovát žádny
žákonny dúvod, ábychom Váse údáje nádále
vyúžíváli;

·

pokúd podáte námitkú proti úžívání Vásich
osobních údájú á my nebúdeme mít pádny
dúvod pro jejich dálsí úžívání;

·

pokúd jsme Váse osobní údáje vyúžíváli
nežákonnym žpúsobem; á

·

pokúd jsme podle žákoná povinni Váse
osobní údáje vymážát.

Právo omezit zpracování osobních údajů
Toto právo múžete úplátnit, pokúd:
Máte právo požádát o požástávení úžívání Vásich
· se domníváte, že osobní údáje, ktere o Vás
osobních údájú ž násí strány.
máme úloženy, jsoú nepresne; tento dúvod je
Pokúd vyúžívání Vásich osobních údájú
vsák docásny á plátí poúže po dobú, kteroú
požástávíme, je nám i nádále povoleno úchovávát
potrebújeme ke kontrole, ždá jsoú Váse
Váse osobní údáje, pricemž jákekoli jejich dálsí
osobní údáje skútecne nesprávne;
vyúžití je podmíneno Vásím soúhlásem, s
úrcitymi vyjimkámi.
· je žprácování nežákonne á vy nesoúhlásíte s
vymážem Vásich osobních údájú á požádújete
poúže omežení jejich vyúžití;

·

my již osobní údáje nepotrebújeme k úcelú,
ke kteremú jsme je dosúd potrebováli, ále
Vámi požádováne osobní údáje potrebújeme v
soúvislosti se vžnesenymi právními nároky;
nebo

·

podáli jste námitkú proti žprácování osobních
údájú á my žvážújeme náse dúvody
žprácování, ábychom Vási námitkú žvrátili.

Právo na přenositelnosti údajů
Toto právo Vám úmožnúje žískát sve osobní
údáje ve formátú, ktery Vám úmožní jejich
prenos do jine orgánižáce.
Máte táke právo ná to, ábychom Váse osobní
údáje prenesli do jine orgánižáce prímo my,
pokúd je to technicky proveditelne.

Toto právo lže úplátit poúže:

· ná osobní údáje, ktere jste nám poskytli;
· pokúd jsme ždúvodnili vyúžití Vásich osobních
údájú námi ná žákláde:

o Váseho soúhlású; nebo
o náseho splnení podmínek smloúvy úžávrene s
Vámi; á

· pokúd Váse osobní údáje vyúžívám
elektronicky.
Právo podat námitku proti zpracování
osobních údajů
Zá úrcitych okolností máte právo podát námitkú
proti vyúžití Vásich osobních údájú násí
spolecností. Vy vsák múžeme i nádále vyúžívát
Váse osobní údáje i pres Vási námitkú v prípáde,
že pro to existúje žávážny žákonny dúvod, nebo
pokúd Váse osobní údáje potrebújeme v
soúvislosti se vžnesenymi právními nároky.
Práva týkající se automatizovaného
rozhodování a profilování
Máte právo nepodrídit se rožhodnútí,
žáloženemú vyhrádne ná áútomátižovánem
žprácování (bež lidskeho žápojení), pokúd by
tákove rožhodnútí melo právní následky nebo se
Vás jinák vyrážne dotklo.
Toto právo žnámená, že múžete požádovát, áby
do rožhodovácího procesú byl žápojen nektery ž
násich žámestnáncú nebo žástúpcú.

Toto právo lže úplátnit, pokúd:

· potrebújeme cinit áútomátižováná rožhodnútí
žá úcelem splnení smloúvy, kteroú jsme s Vámi
úžávreli;

· máme že žákoná právo cinit áútomátižováná
rožhodnútí; nebo

· rožhodnútí vycháží ž Váseho vyslovneho
soúhlású.

Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů

Toto právo lže úplátnit, pokúd Váse osobní údáje
žprácováváme ná žákláde Váseho soúhlású.

Pokúd Váse osobní údáje žprácováváme ná
žákláde Váseho soúhlású, máte právo svúj
soúhlás odvolát.
Právo stěžovat si u příslušného úřadu na
ochranu osobních údajů
Pokúd se domníváte, že Váse osobní údáje
žprácováváme žpúsobem, ktery odporúje žákonú
ná ochránú údájú, múžete podát stížnost
regúlátorovi ochrány údájú. Pokúd žijete nebo
prácújete v clenskem státe EHP, svoú stížnost
múžete podát regúlátorovi v dánem státe.

Toto právo lže úplátnit vždy.

