
 
 

Žádost o poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích společností IntellMed, s.r.o. 
 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, žádám tímto o poskytnutí informace o osobních údajích zpracovávaných společností 
IntellMed s.r.o., se sídlem Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc Revoluční 24/1546, 110 00 Praha 1, IČ 
27780317. 

 
1. Osobní údaje žadatele¹ 

 

Jméno: 
 

 

Příjmení: 
 

 

Adresa trvalého pobytu: 
 

 

Adresa pro doručování²: 
 

 

Datum narození: 
 

 

 
2. Případné další informace související s žádostí³: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Datum a podpis 

 
 
……………………………….      ……………………………. 
datum         podpis žadatele 
 
Poučení: 
Žadatel má právo získat od společnosti IntellMed s.r.o. potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či 
nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím 
informacím dle čl. 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES. 
 
Jestliže žadatel podává žádost v elektronické formě, poskytne se informace v elektronické formě, která se 
běžně používá, pokud žadatel nepožádá o jiný způsob. 
 
V případě, že poskytnuté informace nebudou dle Vašeho názoru správné či kompletní, nebo neobdržíte žádnou 
odpověď, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. 
¹Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných společností IntellMed s.r.o., 
případného provedení opravy či výmazu údajů a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k 
jinému účelu, než k výše uvedenému. 
 
²V případě, že se liší od adresy trvalého pobytu, či uvést elektronickou adresu, na kterou společnost informace 
poskytne. 



 
 

 
³Jedná se o nepovinné údaje, jejichž poskytnutí může napomoci při vyřízení Vaší žádosti. Např. proč se 
domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností IntellMed s.r.o či kdy, za jakých okolností a kým 
mělo dojít k jejich shromáždění, z jakého důvodu považujete údaje za chybné, resp. jejich zpracování za 
nezákonné. 

 

 


