ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ČLÁNEK 17 GDPR
Požaduji výmaz mých osobních údajů, které máte uloženy ve svých systémech. Pro umožnění vyřízení žádosti
níže uvadím, s kým jsem komunikoval/a, stejně jako dobu po kterou měly být moje osobní údaje zpracovávány.
Základní identifikační údaje (*povinné)
Titul:

Stát*:

Jméno*:

Telefon:

Příjmení*:

Email:

Ulice*:
Obec/ČP*:
Doba zpracování:

Kontaktovaná společnost: (prosím vyberte)

Prosím, uveďte účel, pro který jste poskytl/a Vaše
osobní údaje včetně stanovení aplikací a systémů, do
kterých jste zadával/a Vaše osobní údaje a dobu, ke
které se Vaše žádost vztahuje:

☐ Wienerberger s.r.o.
☐ TONDACH Česká republika s.r.o.
☐ Cihelna Kinský, spol. s r. o.
☐ Wienerberger eurostroj, spol. s r. o.
☐ SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.
☐ Pipelife Czech s.r.o.
☐ Steinzeug Keramo, s.r.o.

Uveďte Váš vztah k naší společnosti/společnostem:
☐
☐
☐
☐

☐ Jiná:

odběratel
dodavatel
zaměstnanec
jiný

…………………………………………
Požaduji:
☐ výmaz veškerých osobních údajů týkajících se mé
osoby
☐ výmaz následujících osobních údajů týkajících se
mé osoby ve vztahu k níže uvedenému:

…………………………………………

…………………………………………
Výmaz požaduji z důvodu:
☐ osobní údaje již nejsou potřebné k naplnění účelu,
ke kterému byly určeny
☐ osobní údaje již jsou zastaralé, nekompletní,
a/nebo zavádějící
☐ z jiného důvodu (prosím uveďte podrobnosti):
…………………………………………

Podpis a datum, případně elektronický podpis

Dokument může být odeslán elektronicky ve formě emailu, případně ho lze vytisknout a zaslat poštou.
Podáváte-li žádost osobně, pro ověření Vaší totožnosti laskavě předložte doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
Podáváte-li žádost elektronicky, pro ověření Vaší totožnosti opatřete žádost elektronickým podpisem s certifikátem
vydaným certifikační autoritou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne
23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním
trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Pokud nedisponujete elektronickým podpisem a nebudeme si jisti, můžeme
Vás požádat o doložení kopie Vašeho dokladu totožnosti. Kopii dokladu totožnosti nebudeme dále uchovávat a
zlikvidujeme ji ihned po ověření Vaší totožnosti.
Je-li Vaše žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš
obecně, můžeme Vás vyzvat k upřesnění žádosti. Neupřesníte-li žádost do 7 dnů ode dne doručení výzvy, Vaši
žádost můžeme odmítnout.
Po zpracování informace můžete být vyzván k úhradě přiměřených nákladů vynaložených na vyhledání a
poskytnutí informace (resp. více kopií informace o zpracovávaných osobních údajích).
Po uzavření této žádosti budou Vaše osobní údaje z této žádosti uchovávány po dobu 5 let.

