ČSOBL PM - Interní

ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁVA K OSOBNÍM ÚDAJŮM
jméno, příjmení:
RČ / datum narození:
trvalé bydliště:
typ průkazu totožnosti:
číslo průkazu:
(dále jen "žadatel")
kontaktní adresa*:
telefon:
e-mail:
* Pokud není uvedena kontaktní adresa, má se za to, že je to adresa trvalého bydliště.

Žadatel uplatňuje následující práva k osobním údajům, které se ho týkají (zaškrtněte požadované):
Žádám o přístup k osobním údajům – přehled, jaké informace o mně uchováváte.
Žádám o přenos osobních údajů.
Žádám omezení zpracování osobních údajů z těchto důvodů:
a)
b)
c)

jejich zpracování je protiprávní,
požaduji je pro určení výkonu nebo obhajobu právních nároků, přestože již osobní údaje
nepotřebujete pro účely zpracování,
vznáším námitku proti jejich zpracování na základě oprávněného zájmu.

a)
b)
c)

Odvolávám omezení zpracování osobních údajů, u nichž jsem požádal o omezení jejich zpracování.
Vznáším námitku ke zpracování osobních údajů:
a)
b)

na základě oprávněného zájmu,
za účelem přímého marketingu.

Žádám o vymazání osobních údajů z těchto důvodů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

již pominul účel/y, kvůli kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
jejich zpracování je protiprávní,
vznáším nebo jsem vznesl námitku proti jejich zpracování na základě oprávněného zájmu,
vznáším nebo jsem vznesl námitku proti jejich zpracování za účelem přímého marketingu.
k výmazu máte právní povinnost podle právního předpisu………………,
shromáždění v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě mého souhlasu
uděleného v dětském věku.

a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ostatní skutečnosti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V ………………………… dne ………….
Žadatel**

____________________

**Písemnou žádost, opatřenou úředně ověřeným podpisem, zašlete na adresu sídla společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, a.s. Žádost můžete podat
také osobně na centrále nebo pobočce ČSOB Leasing, a.s.
ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.
Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ: 140 00, IČ: 27151221, DIČ: CZ27151221
zapsaná v obch. rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 100163
Telefon: +42 022 201 2111, Fax: +42 027 112 8074

