
 

 

ŽÁDOST SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
V souladu s obecným nařízením General Data Protection Regulation (EU 2016/679) tímto já: 
 

Identifikace žadatele (dále „Žadatel“) 

Jméno a příjmení 
žadatele:*1 

 

Datum narození žadatele: * 
 

 

Adresa (doručovací) 
žadatele: * 

 

Identifikace organizace, které je požadavek adresován (dále „Správce“) 

Název, sídlo, IČ 
Dopravní podnik města Brna, a.s.  Hlinky 64/151, Pisárky, 
603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46 
IČ 25508881 

Pověřenec organizace Bc. Radek Tomek  rtomek@dpmb.cz  tel. 543171252 

 
žádám správce mých osobních údajů (OÚ), tj. společnost Dopravní podnik města Brna, 
a.s., o zajištění: 
 
Zaškrtněte alespoň jednu z těchto možností, abychom Vaši žádost mohli zpracovat:  
 

☐ Chci vidět své osobní údaje, se kterými pracujete_(právo na přístup)  

☐ Potřebuji upravit své osobní údaje_(právo na opravu)  

☐ Chci osobní údaje smazat_(právo na výmaz)  

☐ Chci omezit zpracování svých osobních údajů_(právo na omezení)  

☐ Chci, abyste mé osobní údaje předali někomu dalšímu_(právo na přenositelnost) 

☐ Chci vznést námitku proti zpracování osobních údajů_(právo vznést námitku)   

 
 
 
 
Datum žádosti:* ........................ 
 
Podpis žadatele:* ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné 

rtomek@dpmb.cz


 

 

ŽÁDOST SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Informace pro žadatele: 
 
Žádost může být správci údajů doručena 
 
a) v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu 
 
Dopravní podnik města Brna, a. s.  
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
Doručovací číslo: 656 46 
 
b) v elektronické podobě na e-mailovou adresu  
 
dpmb@dpmb.cz 
 
Žádosti podané elektronickou cestou musí být opatřeny kvalifikovaným elektronickým 
podpisem kvůli ověření totožnosti žadatele. 
 
Správce je povinen dle čl. 12 odst. 3 Nařízení EU Vás bezplatně informovat o přijatých 
opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení 
žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí 
prodloužit o další dva měsíce. Správce Vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do 
jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. 
 
Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Správce nevyhověl Vaší žádosti, bude Vás 
informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o 
možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu. 
 
Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Správce povinen zcela nebo zčásti vyhovět Vaší žádosti 
v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. 
V takových případech Správce může: 
 

 uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo 

 odmítnout žádosti vyhovět. 
 
Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Správce důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele 
žádosti, může Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší 
totožnosti. 
 
Žádáme Vás tedy s ohledem na ověření Vaší identity, o následující údaje: 
 

 Jméno a příjmení 

 Datum narození 

 Datum žádosti 

 Podpis 
 

mailto:dpmb@dpmb.cz

