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Způsoby, jak může subjekt údajů uplatnit svoje právo a postup 
ve společnosti GEOkosper, s.r.o. při uplatnění práv subjektu údajů 

 
Subjekt údajů může uplatňovat svoje právo těmito způsoby:  
Subjekt údajů může realizovat svoje práva podaním žádosti, a to: 
 emailem na adresu ochranaou@geokosper.cz  
nebo 
 korespondenci doručenou na adresu sídla společnosti GEOkosper.s.r.o. uvedenou 
v záložce Kontakt https://www.geokosper.cz/kontakt.html 
 
GEOkosper s.r.o. poskytuje subjektu údajů při uplatňování jejich práv součinnost, 
může požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných na potvrzení totožnosti 
subjektu údajů, pokud má oprávněné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby podávající 
žádost. 
Pokud bude žádost zjevně neopodstatněná a nebo nepřiměřená, například pro její 
opakující se povahu , GEOkosper s.r.o. může odmítnout jednání  na základě žádosti 
subjektu údajů. 
 
GEOkosper s.r.o. poskytne subjektu údajů informace o opatření, které se přijali na 
základě žádosti podle článků 15 až 22 Nařízení a podle zákona č. 101/2000Sb., bez 
zbytečného odkladu a v každém případě do jedného měsíce od doručení žádosti. 
Uvedený termín se může v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce, přičemž se 
zohlední úplnost žádosti a počet žádostí, subjekt údajů bude o prodložení informován 
do jedného měsíce od doručení žádosti i s důvodem prodloužení lhůty.  
 
Podali subjekt údajů  žádost elektronicky, informace budou poskytnuty v běžné používané 
elektronické podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.  
 
Jestliže by GEOkosper s.r.o. nepřijal opatření na základě žádosti subjektu údajů, 
bezodkladně a co nejdřív do jedného měsíce od doručení žádosti informuje subjekt 
údajů o důvodu nekonání a o možnosti podat stížnost dozorovanému orgánu a uplatnit 
soudní jednání nápravy ve smyslu Nařízení, resp. podat návrh na začatí konání o  
ochraně osobních údajů ve smyslu Zákona. 
 
GEOkosper s.r.o. oznámí každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuté, 
každou opravu, vymazání a nebo omezení zpracování osobních údajů uskutečněné 
podle článku 16, článku 17 a článku 18 Nařízení a podle zákona č. 101/2000Sb., 
pokud se to neukáže jako nemožné a nebo si to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. 
Správce o těchto příjemcích informuje  subjekt údajů, pokud to subjekt údajů požaduje. 
 
GEOkosper s.r.o. v případě porušení ochrany osobních údajů, které pravděpodobně 
povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, správce bez zbytečného  
odkladu oznámí porušení ochrany osobních údajov subjektu údajů podle  čl. 34 Nařízení 
a podle zákona č. 101/2000Sb.. 
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