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FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTEM ÚDAJŮ 

- PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM 

 

Správce osobních údajů:  

1. VOX a.s., IČ 27204987, sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9706 (též jako 

„správce“) 

 

Subjekt údajů: 

jméno a příjmení, titul: ………………………………………………………………………………... 

adresa: …………………………………………………………………………………………...……... 

telefon: …………………………………………………………………………………………….……. 

e-mailová adresa: ………………………..……………………………………………………...…….. 

 

Vznesení 
námitky 
proti 
zpracování 
osobních 
údajů  
 
 
 

Jméno a příjmení …………………………………. e-mail ……………………………………. 
Uplatnění práva – vznesení námitky:  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
------------------------------------ 
UPOZORNĚNÍ: Pro případ, že Vaše osobní údaje („os. údaje“) zpracováváme na základě 
právního důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování 
námitku. Takovouto námitku lze vznést i proti zpracování os. údajů pro účely přímého 
marketingu v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti; pokud vznesete 
takovouto námitku (tj. námitka proti přímému marketingu) nebudou již Vaše os. údaje pro 
tento účel zpracovávány.   

Uplatnění 
práva na 
přístup k 
osobním 
údajům:  
 
 
 

Jméno a příjmení …………………………………. e-mail ……………………………………. 
Uplatnění práva: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
----------------------------------- 
UPOZORNĚNÍ: Pro získání přístupu k Vašim nejpodstatnějším osobním údajům můžete 
využít i svůj zákaznický účet. 
Pokud k Vašim osobním údajům požadujete poskytnout další informace (účely zpracování, 
kategorie dotčených os. údajů, příjemci nebo kategorie příjemců os. údajů, doba uložení 
os. údajů, existence příslušných práv subjektu údajů, právo podat stížnost u dozorového 
úřadu, informace o zdroji os. údajů, resp. skutečnost, zda dochází k automatizovanému 
rozhodování vč. profilování – více viz Poučení o zpracování osobních údajů), uveďte, 
prosím, jaké údaje požadujete. 

Uplatnění 
práva na 
výmaz 
osobních 
údajů 

Jméno a příjmení …………………………………. e-mail ……………………………………. 
Uplatnění práva: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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(pozn.: 
uveďte 
důvod, 
z něhož 
plyne Vaše 
právo na 
výmaz): 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
----------------------------------- 
UPOZORNĚNÍ: uveďte, prosím, důvod, z něhož plyne Vaše právo na výmaz, tj. (i) os. údaje 
již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány, (ii) došlo k odvolání souhlasu a 
neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) os. údaje byly zpracovány 
protiprávně, (iv) povinnost výmazu vyplývá ze zvláštního právního předpisu, (v) vznesl(a) 
jste námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, resp. (vi) 
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 

Dále upozorňujeme, že (i) uplatněním práva na výmaz dojde k výmazu Vašeho 
zákaznického účtu a souvisejících údajů, ledaže byste požadovali výmaz takových os. 
údajů, jež nemají relevanci pro vedení zákaznického účtu, (ii) nelze vymazat os. 
údaje/dokumenty obsahující os. údaje, jež jsme povinni zpracovávat na základě plnění 
právní povinnosti (např. faktury), a že (iii) pokud bude třeba zpracovávat Vaše osobní údaje 
na základě oprávněného zájmu správce (zejm. pro účely uplatnění a vymáhání právních 
nároků správce (např. pro případ evidence neuhrazené pohledávky či probíhajícího 
reklamačního řízení), nebude možné žádosti o výmaz vyhovět (a Váš požadavek bude 
odmítnut).  

Uplatnění 
práva na 
opravu 
osobních 
údajů: 
 
 
 
 

Jméno a příjmení …………………………………. e-mail ……………………………………. 
Uplatnění práva: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
----------------------------------- 
UPOZORNĚNÍ: Vaše osobní údaje si můžete jednoduše opravit v nastavení svého 
zákaznického účtu. 

Uplatnění 
práva na 
přenositel
nost 
osobních 
údajů 
(pozn.: 
pouze u 
zpracování 
založeného 
na 
souhlasu či 
smlouvě, 
přičemž 
současně 
musí jít o 
automatizo
vané 
zpracování)
: 

Jméno a příjmení …………………………………. e-mail ……………………………………. 
Uplatnění práva: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
----------------------------------- 
UPOZORNĚNÍ: Uveďte, prosím, důvod, z něhož vyplývá Vaše právo na přenositelnost 
Vašich os. údajů, tj. (i) zda požadované osobní údaje zpracováváme na základě Vámi 
uděleného souhlasu či (ii) požadované os. údaje zpracováváme z důvodu, že zpracování je 
nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou (jakožto subjekt údajů) jste, resp. pro 
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (jakožto subjektu 
údajů). Uveďte, prosím, další podrobnosti k Vašemu požadavku. 

Odvolání 
uděleného 
souhlasu 
se 
zpracování
m osobních 
údajů:  
 
 

Jméno a příjmení …………………………………. e-mail ……………………………………. 
Uplatnění práva: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Právo na 
omezení 
zpracování: 
 
Ostatní:  
 
 

Jméno a příjmení …………………………………. e-mail ……………………………………. 
Uplatnění práva: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Vaši žádost zašlete na kontaktní e-mail: vox@vox-kurzy.cz, případně zašlete poštou na 

adresu: 1.VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, PSČ 110 00 nebo rovněž můžete 

žádost podat osobně na adrese sídla společnosti. 

UPOZORNĚNÍ: Na Vaši žádost budeme reagovat, resp. budeme Vás informovat o přijatých 

opatřeních do jednoho měsíce poté, co nám bude Vaše žádost doručena. S ohledem na 

složitost a počet žádostí můžeme lhůtu pro informování o přijatých opatřeních (a tedy také pro 

přijetí příslušných opatření) prodloužit o další dva měsíce; o takovém prodloužení Vás budeme 

informovat.  
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