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Přijetí požadavku na plnění práv subjektu údajů 

 

Vyplněnou žádost zašlete Pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu 

oou@newton.university nebo jeho zástupci, případně formulář předejte osobně na 

kontaktních místech: NEWTON University, a.s., Rašínova 2, Brno nebo NEWTON 

University, a.s., 5. května 1640/65, Praha. 

 

Jméno a příjmení:  …………………………..………… 

Adresa:  …………………………..………… 

Datum narození: …………………………..………… 

Telefon:  …………………………..………… 

E-mail:   …………………………..………… 

 

 

Žádá o uplatnění svých práv na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 a to: 

 

☐ Odvolání souhlasu všech / konkrétně …………………………..…………………….. 

☐ Přístup k osobním údajům – všem / zpracovávaných za účelem           

     …………………………..………………………………………………………………… 

☐ Přístup k osobním údajům vedených v listinné podobě - vypsat jejich seznam /                                     

    žádám jejich kopie …………………………..……………………………………………… 

☐ Právo na opravu / doplnění těchto údajů: …………………………..………… 

☐ Právo na výmaz všech údajů / konkrétně údaje: …………………………..………… 

☐ Právo na omezení zpracování všech údajů / těchto údajů / tohoto účelu: 

…………………………..………… 

☐ Právo na přenositelnost údajů všech / konkrétně …………………………..……….. 



   Hlášení porušení ochrany osobních údajů 
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   Tyto údaje prosím předejte tomuto správci: …………………………..……………... 

☐ Právo vznést námitku proti zpracování …………………………..………………….... 

 

 

V případě osobního podání totožnost subjektu údajů byla zkontrolována oproti 

platnému dokladu: 

 

Druh ……………………………… číslo ……………………    

 

Podpis subjektu údajů: …………………………..………… 

 

Podpis oprávněného pracovníka: …………………………..………… 

 

Tyto osobní údaje budou evidovány 10 let od požadavku za účelem ochrany 

oprávněných zájmů společnosti NEWTON University, a.s. Subjekt údajů může kdykoliv 

uplatnit výše uvedená práva u pověřence pro ochranu osobních údajů nebo podat 

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Proti tomuto zpracování můžete také 

uplatnit právo na námitku proti zpracování. 

 

 

 


