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Jméno, příjmení, trvalé bydliště subjektu údajů 
 
PROPLUSCO GROUP s.r.o. 
Milady Horákové 116/109 
Hradčany 
160 00 Praha 6 
 
V _____________ dne __.__.20__ 
 
 
VĚC: Žádost o výmaz osobních údajů 
 
Ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), 
 
si Vás jako správce osobních údajů tímto dovoluji požádat o vymazání následujících osobních údajů, 
které se mě jako subjektu údajů týkají: 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. , 
 
které jsou uvedené1 .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. . 
 
 
Výše uvedené osobní údaje požaduji vymazat z důvodu, že2: 
 

 
osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,  
 
jako subjekt údajů odvolávám souhlas udělený podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, na jehož 
základě se zpracovávání osobních údajů provádí, přičemž neexistuje jiný právní základ pro 
zpracovávání mých osobních údajů,  
 
jako subjekt údajů odvolávám souhlas udělený podle článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, na jehož 
základě se zpracovávání osobních údajů provádí, přičemž neexistuje jiný právní základ pro 
zpracovávání mých osobních údajů,  
 
jako subjekt údajů namítám zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 1 Nařízení a 
nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů,  
 
jako subjekt údajů namítám zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 2 Nařízení,  
 
osobní údaje se zpracovávají nezákonně,  
 
důvodem pro výmaz je splnění zákonné povinnosti podle práva Evropské unie nebo práva České 
republiky jako členského státu, kterému správce podléhá, 
 
osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 
odst. 1 Nařízení. 

 
 

                                                      
1
 Uveďte, kde jsou tyto osobní údaje zpřístupněny (např. ve které smlouvě, v jakém dokumentu poskytnutém správci 

apod.) 
2
 Prosím vyberte jeden (nebo více) z následujících důvodů stanovených Nařízením odůvodňujících výmaz osobních údajů. 
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Tímto si Vás jako správce zároveň dovoluji požádat o provedení vhodných opatření včetně 
technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení, za účelem 
informování ostatních správců, kteří zpracovávají osobní údaje o předložené žádosti, aby tito správci 
vymazaly odkazy, kopie nebo repliky mých osobních údajů uvedených výše. 
 
 
S pozdravem 
 
 
______________________ 

jméno subjektu údajů 

 
 

 


