
Práva subjektů údajů podle Nařízení 
Subjekt údajů má právo na následující: 

Přístup k osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení): 

Subjekt údajů má právo získat od HOLLEN CZ potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní 
údaje, které se jí týkají. Pokud HOLLEN CZ takové osobní údaje zpracovává, subjektů údajů 
má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o: 

• Účele zpracování osobních údajů 
• Kategorii zpracovávaných osobních údajů 
• Identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje 

poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci 
• Době uchovávání osobních údajů 
• Právě požadovat od HOLLEN CZ opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů, 

jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracovávání 
osobních údajů 

• Právě podat ve smyslu Nařízení stížnost kontrolnímu orgánu, kterým je Úřad pro 
ochranu osobních údajů ČR, nebo podat ve smyslu Zákona návrh na zahájení řízení 
o ochraně osobních údajů 

• Zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů 
• Existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (včetně 

informací o použitém postupu a významu a důsledcích takového zpracování 
osobních údajů) 

• přiměřených zárukách týkajících se přenosu, v případě pokud se osobní údaje přenášejí 
do třetí země nebo mezinárodních organizací. 

HOLLEN CZ poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za 
opakované poskytnutí osobních údajů, o které subjekt údajů požádá, může HOLLEN CZ 
účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. 

Pokud subjekt údajů podal žádost elektronickými prostředky, informace se poskytnou v 
běžně používané elektronické podobě, pokud subjekt údajů nepožádal o jiný způsob. 

Právo na opravu (dle čl. 16 Nařízení): 

Subjekt údajů má právo na to, aby HOLLEN CZ bez zbytečného odkladu opravil nesprávné 
osobní údaje, které se jej týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má subjekt 
údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

Právo na vymazání (právo na zapomenutí, dle čl. 17): 

Subjekt údajů má právo na to, aby HOLLEN CZ bez zbytečného odkladu vymazal osobní 
údaje, které se jej týkají, pokud je naplněn některý z následujících důvodů: 

• Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak 
zpracovávali 

• Subjekt údajů odvolá souhlas (viz níže), na jehož základě se zpracovávání provádí, 
pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání 

• Subjekt údajů zpochybňuje zpracování, které je prováděno na právním základě 
veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu (viz níže) a nepřevažují žádné oprávněné 
důvody pro zpracování 

• Osobní údaje jsou zpracovávany nezákonně 



• Osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva 
Evropské unie nebo práva České republiky 

• Osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle 
článku 8 odst. 1 Nařízení. 

Toto právo se nepoužije, pokud je zpracovávání osobních údajů nutné například pro 
uplatnění práva na svobodu projevu a na informace, ke splnění zákonné povinnosti, nebo na 
splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli, z 
důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, 
pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, na prokazování, 
uplatňování nebo obhajování právních nároků. 

Právo na omezení zpracování (dle čl. 18 Nařízení): 

Subjekt údajů má právo na to, aby HOLLEN CZ omezil zpracování osobních údajů, pokud 
jde o jeden z těchto případů: 

• Subjekt údajů napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího 
provozovateli ověřit správnost osobních údajů 

• Zpracování je protizákonné a subjekt údajů zpochybňuje výmaz osobních údajů a žádá 
místo toho omezení jejich použití 

• Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je subjekt 
údajů na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků 

• Subjekt údajů zpochybnil zpracování, které je prováděno na právním základě veřejného 
zájmu (viz níže), a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele 
převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

Pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, HOLLEN CZ může takové osobní údaje 
dále jen uchovávat nebo zpracovávát pro účely prokazování, uplatňování nebo obhajování 
právních nároků, na ochranu práv jiných osob nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. 
Jiné zpracování lze provádět jen se souhlasem subjektu údajů. 

Pokud by mělo dojít ke zrušení omezení zpracování osobních údajů, HOLLEN CZ o této 
skutečnosti subjekt údajů předem informuje. 

Právo na přenositelnost údajů (podle čl. 20 Nařízení a podle Zákona): 

Subjekt údajů má při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů právo 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 přenosnost osobních údajů lze uplatnit za předpokladu, že: 

• Se zpracování zakládá na právním základě "souhlas" nebo "smlouva" 
• Zpracování se provádí automatizovanými prostředky. 

Právo namítat (dle čl. 21 Nařízení): 

V případě, že je právní základ zpracování osobních údajů splnění úkolu ve veřejném zájmu 
(podle čl. 6 odst.1 písm. E) Nařízení nebo oprávněný zájem (podle čl. 6 odst.1 písm. f) 
Nařízení, má subjekt údajů také právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které 
se jej týká, včetně namítat proti profilování. 

V případě takového zpochybnění HOLLEN CZ nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud 
neprokáže: 



• Nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a 
svobodami subjektu údajů, nebo 

• Důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. 

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (dle čl. 22 Nařízení): 

Subjekt údajů má právo na to, aby se na nej nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno 
výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které 
se jej týkají nebo jej podobně významně ovlivňují. 

Toto právo se nepoužije, pokud je rozhodnutí: 

• Nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a provozovatelem 
• Povolené právem Evropské unie nebo České republiky 
• Založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů. 

Právo na odvolání souhlasu (podle čl. 7 Nařízení a podle Zákona): 

V případě, že je zpracování osobních údajů založené na souhlasu subjektu údajů, subjekt 
údajů má právo kdykoliv tento souhlas odvolat. 

Souhlas lze odvolat stejným způsobem jakým byl udělen. Zároveň může subjekt údajů 
souhlas odvolat i následujícími způsoby: 

• Telefonicky na telefonní číslo +420 733 123 592 
• Zasláním písemné žádosti na adresu sídla HOLLEN CZ s uvedením textu "GDPR - 

odvolání souhlasu" na obálce. 

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


