
Výběr role

         kontaktní osoba zákazníka / zákazník          majitel pozemku

         kontaktní osoba dodavatele / dodavatel          jiná třetí strana (návštěva PZP apod.)

Specifikace požadavku

Výběr typu požadavku – vyberte a zaškrtněte prosím pouze jednu z možností

         Právo na přístup k osobním údajům / Právo být informován o zpracování

        Právo na opravu nepřesných nebo nesprávných osobních údajů (detail viz Upřesnění požadavku)

        Právo na výmaz osobních údajů (detail viz Upřesnění požadavku)

        Právo na přenositelnost osobních údajů (detail viz Upřesnění požadavku)

        Právo na omezení zpracování osobních údajů (detail viz Upřesnění požadavku)

         Právo vznést námitku (detail viz Upřesnění požadavku)
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Žádost o výkon práv subjektu údajů
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Tímto žádám společnost RWE Gas Storage CZ, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČO: 27892077, 
jako správce osobních údajů o výkon následujícího práva dle Nařízení.

Pro práva 2 – 5 prosím specifikujte konkrétně, kterých položek osobních údajů se Vaše žádost týká. U práva 6 prosím  
popište, čeho se týká Vaše námitka ohledně zpracování osobních údajů (neslouží pro reklamaci služeb).

Žadatel (subjekt údajů)

Jméno, příjmení:

Adresa trvalého bydliště:

Datum narození:

Telefon:

E-mailová adresa:

Název společnosti:

IČO:

          Zastoupen na základě plné moci tímto zmocněncem:

Upřesnění požadavku

http://get.adobe.com/reader/


Kanál odpovědi – vyberte a zaškrtněte prosím pouze jednu z možností

         e-mailem na adresu:

         poštovní zásilkou do vlastních rukou na adresu:

         do datové schránky:
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Obecné informace

Na jedné žádosti je možné uplatnit výkon pouze jednoho práva dle Nařízení. Vyplnění role žadatele a upřesnění 
požadavku urychlí vyřízení Vaší žádosti. Informace jsou poskytovány zdarma. V případě, že se však jedná o opakované  
žádosti, mohou být takové žádosti zpoplatněny. Dále mohou být zpoplatněny i žádosti, které budou vyžadovat 
poskytnutí dat na fyzických datových nosičích.

Místo a datum podpisu Žadatele (subjektu údajů):

Podpis Žadatele (subjekt údajů)

Tento dokument je účinný dnem 25. 5. 2018.
Poslední aktualizace textu proběhla dne 29. 7. 2020.
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