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PRÁVA JEDNOTLIVCE 

 

V případě potřeby může fyzická osoba požádat správce FIBRAN d.o.o., Kočevarjevá ulice 1, 8000 Nové 
město, fibran@fibran.si a FIBRAN s.r.o, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, fibran@fibran.cz: 

- potvrzení, že zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají; 

- přístup k osobním údajům a následující informace: účely zpracování; typy osobních údajů; uživatelé 
nebo kategorie uživatelů, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména uživatelé ve 
třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánované období uchování osobních údajů nebo, 
pokud to není možné, kritéria používaná k určení tohoto období; existence automatizovaného 
rozhodování, včetně vytváření profilů a jeho význam a zamýšlené důsledky takového zpracování pro 
jednotlivce; 

- jedna (bezplatná) kopie osobních údajů ve formátu určeném jednotlivci (pokud je žádost podána 
elektronickou formou komunikace a jednotlivec nevyžaduje jinak, je kopie k dispozici v elektronické 
formě); v případě, že jednotlivec požádá o dodatečné kopie, může správce účtovat přiměřený poplatek 
s přihlédnutím k nákladům; 

- oprava nepřesných osobních údajů; 

- omezení zpracování dat, pokud: 

- jednotlivec zpochybňuje přesnost údajů, a sice po dobu, která umožňuje správcovi zkontrolovat 
přesnost osobních údajů; 

- je zpracování nezákonné a jednotlivec nesouhlasí s vymazáním osobních údajů a místo toho vyžaduje 
omezení jejich používání; 

- správce údajů data už nepotřebuje pro účely zpracování, může je jednotlivec použít, aby prosadil, 
vymáhal anebo hájil právní nároky; 

- odstranění všech osobních údajů (právo »být zapomenut«), pokud jsou splněny podmínky podle 
článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů; 

- přijetí osobních údajů ve strukturované, široce používané mechanické čitelné formě, s právem 
přenést data na jiného správce bez omezování bývalého správce; 

- ukončení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování; 

- subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho 
podobným způsobem významně dotýká, pokud jsou splněny požadavky článku 22 obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. 

Na žádost jednotlivce musí správce odpovědět bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení žádosti. 

Fyzické osoby se mohou se všemi výše uvedenými požadavky obracet na správce, a to poštou FIBRAN 
d.o.o, Kočevarjevá ulice 1, 8000 Nové město, Slovinsko nebo e-mailem na fibran@fibran.si nebo 
poštou FIBRAN s.r.o, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, CZ nebo na e-mailu fibran@fibran.cz. 
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