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Žádost subjektu údajů – uplatnění práv týkajících se osobních údajů 
 

Identifikace správce:  

Clinical Research Center s.r.o., se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 05270979, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260760 (dále jen 

„Správce“). 

 

Kontaktní údaje Správce:  

email: gdpr@crc-cz.com, telefon: +420 733 532 512 

 

Identifikace subjektu údajů:  

jméno, příjmení:  

datum narození:  

adresa:  

kontaktní údaje: 

(dále jen „subjekt údajů“) 
 

Identifikace požadavku (zaškrtněte Váš požadavek) 

 Potvrzení, zda jsou mé osobní údaje zpracovávány, a poskytnutí informací, v jakém rozsahu jsou 

mé osobní údaje zpracovávány  

 Poskytnutí kopií mých osobních údajů (resp. zajištění přístupu k mým osobním údajům) 

 Oprava / aktualizace mých osobních údajů (níže uveďte, jaké osobní údaje mají být opraveny a jak) 

 Výmaz mých osobních údajů (níže uveďte důvod Vašeho požadavku a rozsah osobních údajů, u 

kterých žádáte výmaz) 

 Omezení zpracování mých osobních údajů (níže uveďte důvod Vašeho požadavku a zpracování, 

které si přejete omezit) 

 Přenositelnost osobních údajů (níže uveďte, jaké osobní údaje, v jakém formátu a komu (např. 

jinému správci) mají být Vaše osobní údaje přeneseny) 

 Námitka proti zpracování mých osobních údajů (níže uveďte, proti jakému zpracování Vašich 

osobních údajů uplatňujete námitku) 

 Odvolání souhlasu se zpracováním mých osobních údajů 

 Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení 
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Bližší specifikace požadavku: 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění požadavku subjektem údajů − nutné u námitky proti zpracování, u požadavku na 

výmaz a u požadavku na omezení zpracování.  

V případě, že Váš požadavek nebude v uvedených případech odůvodněn, nemůže být Vaší žádosti 

vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

Beru na vědomí, že má žádost bude Správcem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

jednoho měsíce od jejího obdržení. Tato lhůta může být ve výjimečných případech prodloužena.  

Beru na vědomí, že do vyřízení žádosti může dojít k dalšímu zpracování mých osobních údajů (např. 

zaslání marketingového materiálu). 

 

 

V ………………. dne ……………. 

 

 

________________________________ 

Subjekt údajů 

 


