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UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ 

GLOBAL ASSISTANCE a.s. jako správce údajů přistupuje odpovědně k posouzení svých 
závazků při zpracování a ochraně Vašich osobních údajů. 

K uplatnění vašich práv podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů vás prosíme, 
abyste vyplnili níže uvedenou Žádost subjektu údajů o uplatnění svých práv, která nám 
napomůže přesně identifikovat váš požadavek. 

Je možné, že vás můžeme po obdržení žádosti požádat o další informace potřebné 
k identifikaci nebo o další vysvětlení vašeho požadavku.  

Prosím seznamte se se Zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete na našich 
webových stránkách https://www.globalassistance.cz/gdpr. 

Děkujeme. 

Váš GLOBAL ASSISTANCE 

https://www.globalassistance.cz/gdpr
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ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ O UPLATNĚNÍ SVÝCH PRÁV 

TYP ŽADATELE 

Tuto žádost podávám jako: (zaškrtněte pouze jednu z možností) 

Klient 

Dodavatel 

Zaměstnanec 

Uchazeč o zaměstnání 

Ostatní 

ÚDAJE O ŽADATELI 
Příjmení 

Jméno 

Datum narození 

IČO* (máte-li 
přiděleno) 
Telefon 

E-mail

Ostatní 

POŽADAVEK 
Chci uplatnit tato práva (zvolte prosím právo (práva), které (která) chcete uplatnit – zaškrněte 
požadovanou variantu) 

Právo na přístup: můžete získat informace o zpracování vašich osobních údajů a kopii těchto 
osobních údajů. 
Právo na opravu: v případech, kdy se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo 
neúplné, můžete požadovat, aby byly tyto údaje odpovídajícím způsobem upraveny 
Právo na výmaz: můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů, a to v rozsahu povoleném 
platnými právními předpisy 
Právo na omezení: můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů 

Právo vznést námitku: proti zpracování vašich osobních údajů můžete vznášet námitky, a to z 
důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Máte právo vznést námitku proti zpracování 
vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu obsahující profilování, jež s tímto 
přímým marketingem souvisí. 
Právo odvolat souhlas: v případech, kdy jste ke zpracování vašich osobních údajů poskytli svůj 
souhlas, máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. 
Právo na přenositelnost údajů: v případech, kdy je to dle platných právních předpisů vhodné, 
máte právo, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, Vám byly vráceny nebo, je-li to 
technicky proveditelné, byly předány třetí osobě. 



3 

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ 
Odpověď na tuto žádost mi zašlete (zaškrtněte jednu z možností): 

 Dopisem na adresu 

E-mailem na výše uvedenou adresu

PŘIPOMÍNKY NEBO VYSVĚTLENÍ 

Datum 

Vyplněnou žádost vytiskněte, podepište s úředně ověřeným podpisem a zašlete na adresu:  
GLOBAL ASSISTANCE a.s., k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, Dopraváků 749/3, 
Praha 8, PSČ 184 00 

_________________________________ 
Podpis 
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