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Právo subjektu údajů k přístupu dat
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím
informacím podle Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen jako „zákon o GDPR“),
článek 15.
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného
subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán
jeden z důvodů podle článku 17, zákon o GDPR, např.: pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely,
pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud platí jeden z důvodů uvedených v článku
18, zákon o GDPR, např.: pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle článku 21 odstavce 1,
zákon o GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými
důvody subjektu údajů.
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 6 odstavce 1 písmene e) nebo f), zákon
o GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává,
pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy
a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (článek 21, zákon
o GDPR).
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat
stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu
zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním
jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení (článek 77, zákon o GDPR).
Orgán dozoru v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (zkráceně ÚOOÚ)
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