Uplatnění práv příslušných osob – Formulář

Ochrana údajů

Zákon o informatice a Svoboda
Formulář žádosti o výkon práv příslušných osob
* Podklad povinný pro zpracování vaší žádosti

Oslovení *:  M.  Mme
Jméno *: ___________________________________ Příjmení*:
___________________________________________

Jsem klientem Atout Francie*: Ano/Ne
Jsem členem Atout France* : Ano/Ne
Jsem partnerem Atout France*: Ano/Ne
Jsem uživatelem veřejné služby Atout France*: Ano/Ne
Jsem třetí osobou u Atout France*: Upřesněte…………………..
Přeji si uplatnit právo na uvedený mechanismus– jaké je použití vašich osobních údajů, jehož se
tato žádost týká?

Mechanismus* (1):
___________________________________________________________________________________
Příslušné osobní údaje: ________________________________________________________________
(1) vyplňte alespoň jedno zařízení

Uplatněné právo (vybrat právo, které si přejete uplatnit)
1/  Oprava
Požadovaná oprava: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Důvod:
______________________________________________________________________________________

2/  Přístup  současná hodnota  na období od: ____/____/______ do ____/____/______
Případné náklady na reprodukci mohou být k tíži žadatele (LTL čl. 39-I-5)

3/  Námitka ze zákonného důvodu
Důvod námitky: ______________________________________________________________________
4/  Být zapomenut
 Na období od: ____/____/______ do ____/____/______
Důvod žádosti:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Osobní údaje
Uplatnění práv - odstavce 1/3

Uplatnění práv příslušných osob – Formulář

Ochrana údajů

5/  Přenositelnost
Důvod žádosti: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Příjemce předání (liší-li se od žadatele):
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6/  Směrnice ohledně závěti

Dokumenty připojené k mé žádosti :
Podklady: ________________________________________________________________________________________
Podrobný popis: 

Datum žádosti:

Podpis:

Vaše osobní údaje jsou zpracovány a uchovány jedině pro řízení vaší žádosti. Jsou určeny k vnitřnímu použití
v příslušných odděleních nebo u správců pověřených výkonem. Podle zákona 78-17 ze dne 06/01/1978 máte právo
na námitku ze zákonných důvodů, na přístup ke směrnicím ohledně závěti nebo na jejich opravu na adrese
contact.rgpd@atout-France.fr
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Prostor vyhrazený pro oddělení pověřené uplatněním práv

Sledování výkonu práv – Příslušné osoby
Ref. č. žádosti: ______________________

1/ Doručení

Datum: ____/____/________

Kompletní dokument
Chybějící podklady

 Ano  Ne

 Formulář  Přílohy

Popis: ________________________________________________________________________________________
Odstavec:

___________________________________________________________________________
2/ Analýza – Zákonná žádost:  Ano  Ne

Datum: ____/____/________

Důvod zamítnutí:
______________________________________________________________________________________
Požadovaná akce: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Připojený doplňující popis  Ano
Odstavec:

3/ Schválení Doporučení:  Ano  Ne

Datum: ____/____/________

Jiná akce k uskutečnění:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Připojený doplňující popis  Ano
Oddělení pověřené zpracováním __________________________________________
Odstavec:

4/ Zpracování – Iniciály pracovníka: ______

Datum vyhotovení: ____/____/________

Výsledky vyhledávání:  Identifikovaná osoba  Nepřítomen v systému  Zrušené údaje
Uskutečněné úkony:

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Odstavec:

5/ Odpověď – Iniciály pracovníka: ______

Datum odpovědi: ____/____/________

 Pošta  Email
Odstavec:
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