
NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno Green idea s.r.o.

Adresa Vodova 40, 61200 Brno

IČ 03544745

MVDr. Jiří Pantůček, jednatel

v souladu s článkem 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“), namítající

jméno a příjmení:

bydliště:

datum narození:

zástupce:

vznáší námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to proti:

(Označte prosím, proti kterému z uvedených zpracování vznášíte námitku.)

zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo přia.
výkonu veřejné moci, (a to včetně profilování), kterým je pověřen správce;

zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, včetněb.
profilování;

zpracování osobních údajů, které se namítajícího týkají, přičemž toto je prováděno pro účely příméhoc.
marketingu.

Poučení

Správce na základě této námitky proti zpracování osobních údajů označené písmenem a) nebo b) nebude tyto
údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad
zájmy nebo právy a svobodami namítajícího, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Je-li tato
námitka podána proti zpracování osobních údajů označenému písmenem c), nebudou již osobní údaje pro tyto
účely zpracovávány. Tato opatření přijme správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce
od doručení této námitky. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet námitek
prodloužit o další dva měsíce. Nepřijme-li správce požadovaná opatření, je namítající oprávněn podat stížnost
u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a domáhat se soudní ochrany.
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Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která vznáší tuto námitku, může požádat
o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Dojde-li správce k závěru, že uplatňované právo namítajícímu nesvědčí, je povinen tento závěr písemně a
náležitě odůvodnit, a to v rámci výše uvedené lhůty.

Namítající bere dále na vědomí, že v případě, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány pro účely vědecké,
historické, statistické nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, může být jeho právo na vznesení námitky
dle čl. 21 Obecného nařízení omezeno, a to na základě práva Evropské unie, případně práva České republiky,

avšak pouze pokud by jeho právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění zvláštních účelů správce.

Plné znění Obecného nařízení je dostupné mimo jiné na serveru eur-lex.europa.eu.

V: ________________________________ ________________________________
podpis:

dne: 1. 9. 2019
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