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Žádost o informaci o zpracování osobních údajů 

Žádost je určena správci osobních údajů:  

Mraknet s.r.o., IČO: 280 55 853, se sídlem Čachna 440, 332 02 Starý Plzenec, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22951, kontaktní e-
mailová adresa – mraknet@mraknet.com 

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů Vás žádám o informaci o zpracování osobních údajů, které o 
mně jako správce zpracováváte. 
 
Žádost je podávána:  ELEKTRONICKY (E-MAILEM X DATOVOU SCHRÁNKOU)* 
   V TIŠTĚNÉ PODOBĚ (OSOBNĚ X POŠTOU)* 
 
Subjekt údajů, který žádost podává:  
Jméno a příjmení: 
Adresa: 
Kontaktní e-mail nebo telefon: 
Případně další identifikující údaj (datum narození apod.): 
 
Uplatňována jsou tato práva (v rozsahu dále uvedeném): 
 
I. Právo na přístup 
Sdělte mi, jaké kategorie a typy osobních údajů o mně zpracováváte: 
 
ANO-NE*  Zajímají mě i tyto podrobnosti:  
  Doba zpracování   ANO-NE*   
  Účely zpracování   ANO-NE*   
  Příjemci údajů    ANO-NE*   
  Právní důvody zpracování  ANO-NE*   
  Podrobnosti o zdroji údajů  ANO-NE*   
ANO-NE*  Požaduji i kopie údajů. 
Požadované kopie zašlete:   
*elektronicky na ………………………....…...………….…….. (email nebo datová schránka) 

 
*v listinné podobě na moji adresu: ………………………………….......…………………………… 
 
II. Právo na opravu: 
Tyto nesprávné údaje: 
 …………………………………………………………………………………………. 
   
 …………………………………………………………………………………………. 
     
Opravte takto: 
 …………………………………………………………………………………………. 
   
 …………………………………………………………………………………………. 
   
 …………………………………………………………………………………………. 
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III. Právo na výmaz: 
Žádám, aby byly vymazány:   

*všechny mé údaje 
* pouze tyto moje údaje: 

 …………………………………………………………………………………. 
   

 …………………………………………………………………………………. 
   

 …………………………………………………………………………………. 
Výmaz žádám z důvodu:  
 
 
IV. Vznáším námitku proti tomuto zpracování: 
(Uveďte, proti jakému zpracování a jakým údajům námitku vznášíte, např. pro zpracování  
e-mailového kontaktu pro účely přímého marketingu) 
 
 
Odůvodnění: 
 
 
V. Uplatnění práva na přenositelnost: 
 
Žádám o přenesení:   

*všech mých údajů 
* pouze těchto mých údajů: 

 …………………………………………………………………………………. 
   

 …………………………………………………………………………………. 
   

 …………………………………………………………………………………. 
 
*Žádám o přenesení přímo novému správci: 
 Jméno, příjmení nebo obchodní firma nového správce: 
 
 Adresa nového správce: 
 
 E-mail nebo datová schránka, kam má být přeneseno elektronicky: 
 
NEBO 
*Žádám o přenesení na můj e-mail nebo datovou schránku:  
 
 
VI. Uplatňuji tato jiná práva: 
 
 
 
V …..………………...……….. dne ……………...….. 
 
 
* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 


