
 

 
 

 

 

Žádost o výmaz osobních údajů 
 

 

Vážení, 

v souladu s článkem 17 nařízení GDPR1 uplatňují své právo na výmaz osobních údajů, kdy 

žádám, aby DPOV, a.s. bez zbytečného odkladu vymazala: 

 

☐ veškeré osobní údaje, které se mě týkají a které zpracovává, nebo 

☐ následující osobní údaje, které se mě týkají a které zpracovává 

 

 

(Uveďte osobní údaje, které mají být předmětem výmazu) 

 

Své právo na výmaz osobních údajů ve smyslu článku 17 nařízení GDPR uplatňují 

z následujícího důvodu: 

 

☐ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány; 

☐ odvolal/a jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní 

důvod pro zpracování; 

☐ vznesl/a jsem námitku proti zpracování, která byla opodstatněná; 

☐ osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

☐ DPOV, a.s. je povinna vymazat osobní údaje ke splnění právní povinnosti stanovené 

právem Unie, nebo členského státu, a to ……………………………. 

 

V souladu s článkem 17 odst. 2 Nařízení GDPR dále žádám, aby DPOV, a.s. přijala veškeré 

dostupné kroky a technická opatření, aby informovala další správce o mé žádosti o výmaz 

osobních údajů, a aby tak bylo realizováno mé právo „být zapomenut“. 

 

Beru na vědomí, že DPOV, a.s. může některé osobní údaje zpracovávat i nadále, a to zejména 

v případech, že tak činí na základě plnění právní povinnost nebo pro určení, výkon, nebo 

obhajobu právních nároků.  

 
1 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  



 
 
 

Abyste moji žádost mohli úspěšně vyřídit, sděluji Vám tyto své identifikační údaje: 

 

Jméno a příjmení:   ________________________________ 

 

Adresa:    ________________________________ 

 

Datum narození:   ________________________________ 

 

IČ:     ________________________________ 

(jedná-li se o podnikatele) 

 

 

Děkuji za vyřízení mé žádosti. 

 

 

S pozdravem 

 

 

V …………………. dne ………………… 

(uveďte místo a datum podpisu) 

 

 

 

…………………………….. 

(podpis)2 

 
2 Způsob podpisu musí odpovídat zvolené alternativě, jejichž výčet je uveden v článku 9 Zásad ochrany 
osobních údajů. 
 
 


