
 
Poučení k právům subjektu údajů dle GDPR: 
 
Jako subjekt údajů máte: 
 

 právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají. Pokud nějaké Vaše osobní 
údaje zpracováváme, bude Vám poskytnuta jejich kopie. 
 

 právo na opravu a doplnění osobních údajů – pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje 
jsou nepřesné nebo neúplné, bude na základě Vaší žádosti bez zbytečného odkladu 
provedena jejich oprava nebo doplnění.  
 

 právo na výmaz (právo „být zapomenut“) – pokud požádáte o výmaz Vašich osobních 
údajů, budou tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je dán alespoň 
jeden z těchto důvodů: 
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány; 
b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další 

právní důvod pro zpracování; 
c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 

pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování, protože osobní údaje byly 
zpracovány protiprávně; 

d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU 
nebo členského státu, které se na správce vztahuje; 
 

Výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: 
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo 

členského státu, které se na Správu NP vztahuje, nebo pro splnění úkolu 
provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správa NP 
pověřena; 

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; 
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu 

či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 
znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; 

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
 

 právo na omezení zpracování osobních údajů z těchto důvodů: 
a) popřete přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správa NP 

mohla přesnost osobních údajů ověřit; 
b) zpracování je protiprávní a vy jako subjekt údajů odmítnete výmaz osobních údajů a 

žádáte místo toho o omezení jejich použití; 
c) Správa NP již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy, jako subjekt 

údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
d) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody 

Správy NP převažují nad Vašimi oprávněnými důvody jako subjektu údajů. 
 

 právo na přenositelnost osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás 
týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat 
tyto údaje jinému správci, a to v případě, že  
a) zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů 
a současně  
b) zpracování se provádí automatizovaně 



 
 

 právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno pro 
splnění úkolu ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo je nezbytné pro účely 
oprávněného zájmu Správy NP – pokud na základě Vaší námitky nebudou prokázány 
závažné oprávněné důvody pro zpracování, nebudou Vaše osobní údaje dále 
zpracovávány. 
 

 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně 
profilování – Správa NP neprovádí žádné automatizované individuální rozhodování, 
včetně profilování. 

 
Poučení ke způsobu ověření totožnosti žadatele: 
 
Za účelem ověření oprávněnosti Vaší žádosti je nezbytné, abyste doložil svoji totožnost, a to: 

a) předložením průkazu totožnosti při osobním podání žádosti, 
b) ověřením podpisu na žádosti podané v listinné podobě, 
c) opatřením elektronické žádosti uznávaným elektronickým podpisem, tj. zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, 

d) podáním žádosti prostřednictvím Vaší datové schránky. 
 

Pokud ani po výzvě nedoložíte svoji totožnost jedním z výše uvedených způsobů, nebude 
Vaší žádosti vyhověno.  
 


