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Práva subjektu údajů podle Nařízení 
Správce GEOkosper, s.r.o. musí při každé žádosti ověřit totožnost žadatele a určit, zda je 
skutečně subjektem údajů, neumožnit tak výkon práv subjektu údajů automaticky 
každému, kto o to požádá. 
 
Subjekt údajů má právo na následující: 
 
Přístup k osobním údajům (podle čl. 15 GDPR Nařízení) 
 
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní 
údaje, které se jich týkají. Pokud správce takové osobní údaje zpracovává, subjekt údajů 
má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informácím o:  

 účelu zpracování osobních údajů; 
 kategórii zpracování osobních údajů; 
 identifikaci příjemce a nebo kategorii příjemce, kterému byli a nebo mají být osobní; 
 údaje poskytnuté zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci 

(pokud je to možné) 
 o době uchování osobních údajů (pokud je to možné, tak aspoň informaci o 

kritériích jejich určení); 
 právo požadovat od správce opravu osobních údajů týkajících se subjektu ůdajů – 

jejich výmazání a nebo omezení zpracování, a nebo o právu namítat zpracování 
osobních údajů, 

 právo podat stížnost dozorovému orgánu ve smyslu  Nařízení, kterým je Úřad pro 
ochranu osobních údajů ČR, a nebo podat ve smyslu Zákona Návrh na začatí 
konaní o ochraně osobních údajů; 

 zdroje osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískali od subjektu údajů; 
 existenci automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilování 

uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 (včetně informácí o použitém postupě, jako i o  
významu a předpokládaných důsledkoů takového zpracování osobnmích údajů pro 
subjekt údajů); 

 o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, v případě, že osobní údaje přenášejí 
do třetí země nebo mezinárodní organizaci 

Správce poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů, které zpracovává.  
 
Podali subjekt údajů  žádost elektronicky, informace budou poskytnuty v běžné používané 
elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.  
 
 
Právo na opravu (podle čl.16 GDPR Nařízení) 
 
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné 
osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají. S ohledem na účel zpracování 
osobních údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů. 
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Právo na výmaz(právo na zapomenutí, podle čl.17 GDPR Nařízení) 
 
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní úda-
je, které se daného subjektu týkají, pokud je naplněn některý z následujících důvodů: 
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo byly jinak zpra-
covány; 
• subjekt údajů odvolá souhlas (viz níže), na jehož základě se zpracovávání provádí, po-
kud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání; 
• subjekt údajů odmítá zpracování, které je prováděno na právním základě veřejného 
zájmu nebo oprávněného zájmu (viz níže) a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro 
zpracování; 
• osobní údaje zpracovány protiprávně; 
• osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila právní povinnost podle práva Evropské 
unie nebo práva České republiky; 
• osobní údaje byly schromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti 
podle článku 8 odst.1 nařízení. 
 

Toto právo se nepoužije, pokud je zpracovávání nezbytné: 
- pro výkon práva na svobodu projevu a informace 
- pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva 

České republiky, nebo prosplnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při 
výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen 

- z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl.9 odst.2 písm.h) 
a i) 

- pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického 
výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl.89 odst.1, pokud je pravděpodobné, 
že by právo uvedené v odst. 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů 
uvedeného zpracování 

- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 
 
Právo na omezení zpracování (podle čl. 18 GDPR Nařízení) 
 
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o 
jeden z těchto případů: 
• subjekt údajů přesnost  osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce 
mohl přesnost osobných údajů ověřit 
• zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobných údajů a žádá místo 
toho o omezení jejich použití 
• správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje 
na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků; 
• subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude 
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu 
údajů. 
Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osbní údaje, 
s vyjímkou jejich uložení, zpracovány poze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu 
určení výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo 
právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo České republiky. 
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Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odst. 1 , je správcem předem 
upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno. 
 
Právo na přenositelnost ůdajů (podle čl.20 GDPR Nařízení)  
 
Subjekt ůdajů má právo na přenositelnost údajů  získat (ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu) a přenést osobní údaje přímo od jednoho 
provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné. 
 
Právo na přenositelnost osobních údajů lze uplatnit za předpokladu, že: 
•  zpracovávání se zakládá na právním základě  
• zpracovávání se provádí automatizovaně; 
 
Právo vznést námitku (podle čl. 21 GDPR Nařízení) 
 
Subjekt údajů má z důvodu týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést 
námitku proti zpracování osobných údajů, které se jej týkají, na základě čl.6 odst. 1 písm. 
e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje 
dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které 
převažují zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení , výkon nebo 
obhajobu právních nároků. 
Pokud se osobní údaje zpracovávájí pro účely marketingu, má subjekt údajů vznést 
kdykoli námitku, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování. 
Po vznesení námitky  osobní údaje, které se týkají subjektu údajů se již nebudou pro tyto 
účely zpracovávat. 
Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro 
statistické účely podle čl.89 odst.1 má subjekt údajů, z důvodu týkajících se jeho konkrétní 
situace, právo vznést námitku proti zpracování, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění 
úkolu provaděného z důvodu veřejného zájmu. 
 
Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování (podle čl. 22 GDPR Nařízení) 
 
Subjekt údajů má právo na to, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno 
výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, 
které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují. 
Toto právo se nepoužije, pokud je rozhodnutí: 
• nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem; 
• povolené právem  Unie nebo České republiky nebo 
• založené na výslovném souhlasu subjektu údajů 
 
Právo na odvolání souhlasu (podle čl. 7 GDPR Nařízení) 
 
V případě, že je zpracování osobních údajů založené na souhlasu subjektu údajů, subjekt 
údajů má právo kdykoliv tento souhlas odvolat. 
 
Odvolání souhlasu lze odvolat stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen. Zároveň 
může subjekt údajů souhlas odvolat i následujícími způsoby: 
 



GEOkosper s.r.o. Ječná 505/2, 120 00 Praha 2 tel: 00420 553 73 39 78, email: ochranaou@geokosper.cz www.geokosper.cz 
společnost s ručením omezeným ,vedená u Městského soudu v Praze, spisová zn.:C277371 

IČO:06222218, DIČ: CZ06222218  

• emailovou zprávou zaslanou na adresu ochranaou@geokosper.cz s předmětem zprávy 
"GDPR –odvolání souhlasu
• zasláním písemné žádosti na adresu sídla GEOkosper, s.r.o. uvedenou v záložce Kontakt 
https://www.geokosper.cz/kontakt.html s uvedením textu "GDPR - odvolání souhlasu" na 
obálce.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na 
souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost na jednom kontrolním orgánu, zpravidla ve státě 
svého pobytu. 
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