
  

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ 
 

Prosíme o zaslání na níže uvedenou poštovní adresu či emailem na: info@energie2.cz    
 
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Energie2 a.s.  
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6,  
IČ: 28874773  
email: info@energie2.cz  

SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Jméno a příjmení:  _______________________________ 
Datum narození:  _______________________________ 
Doručovací adresa: _______________________________ 
E-mailová adresa: _______________________________ 
Telefonní číslo:   _______________________________ 

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI – JAKÉ PRÁVO CHCI VYUŽÍT 

☐ Právo na přístup k osobním údajům 
☐ Právo na opravu osobních údajů 
☐ Právo na výmaz osobních údajů  
☐ Právo na omezení zpracování osobních údajů 
☐ Právo na přenositelnost údajů 
☐ Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 
 
Podle uplatněných práv, prosíme o vyplnění příslušného bodu níže: 

PRÁVO NA PŘÍSTUP 

☐ Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo 
smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo 

☐ Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji 
obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo 

☐ Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám 
o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to na mou emailovou/doručovací adresu uvedenou v záhlaví této 
žádosti. 

PRÁVO NA OPRAVU 

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________ 

Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________ 

PRÁVO NA VÝMAZ  

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali a vymazali z vašich systémů následující osobní údaje 
____________________________________.  

Důvod žádosti*: 
____________________________________ 

* Uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno. 

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ  



 
 

Přeji si, abyste omezili následující zpracování (popis zpracování, které si přejete omezit):  
____________________________________ 

Omezení se má týkat následujících osobních údajů: 
____________________________________ 

Důvod žádosti*: 
____________________________________ 

* Uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno. 

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST  

Žádám o přenos následujících/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, 
____________________________________. 

☐ Osobní údaje přeneste na mou emailovou/doručovací adresu uvedenou v záhlaví této žádosti. 
☐ Osobní údaje přeneste přímo novému správci, kterým je: 

Jméno a příjmení:  _______________________________ 
Adresa:   _______________________________ 
E-mailová adresa: _______________________________ 
Telefonní číslo:   _______________________________ 
V následujícím formátu:  _______________________________ 
 
PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ  

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: 
_______________________________ 

Důvod žádosti*: 
____________________________________ 

* Uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno. 

INFORMOVÁNÍ PŘÍJEMCŮ 

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme 
o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní 
údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. 
Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů?  

☐ ANO 
☐ NE 
 
VOLBA ZPŮSOBU POSKYTNUTÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ/O PŘIJATÝCH 
OPATŘENÍCH 
 
☐ zaslat poštou na adresu uvedenou výše   
☐ zaslat emailem na adresu uvedenou výše  
 
 

 
V _______ dne ______           
         _______________ 
         podpis žadatele 


