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JAK PODAT ŽÁDOST 

O UPLATNĚNÍ PRÁVA DLE GDPR 
 

Informace pro pacienty Červen 2019 

Vážená paní, vážený pane, 

dle 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), máte jako subjekt údajů právo na přístup 
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. 

Pokud chcete tato práva využít, postupujte, prosím, dle níže uvedených informací. 
 

Způsob podání žádosti 

Žádost o uplatnění práva lze podat: 

− osobně – kancelář Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, 
pavilon č. 5, 

nebo prostřednictvím: 

− datové schránky – ID datové schránky pbvtj63, 

− elektronické pošty – dpo@fnplzen.cz,  

− poštovní doručovací služby – Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň. 
 

Náležitosti žádosti 

Žádost musí obsahovat tyto identifikační údaje žadatele, resp. subjektu údajů: 

- jméno a příjmení,  

- datum narození, 

- adresa místa trvalého pobytu/bydliště.  

V žádosti musí být dále přesně specifikováno, jaké právo žadatel uplatňuje a způsob pro doručení/předání 
odpovědi. 

 

Ověření totožnosti žadatele 

Pro vyřízení žádosti musí být ověřena totožnost žadatele, který své právo uplatňuje. Tato povinnost se 
nevztahuje na případy, kdy je žádost doručena prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou 
podepsanou zaručeným elektronickým podpisem.  

V případě podání žádosti prostřednictvím poštovní doručovací služby, je nutný úředně ověřený podpis žadatele, 
resp. subjektu údajů uvedený na žádosti. Při osobním podání žádosti bude ověření totožnosti provedeno  
na základě předložení občanského průkazu či jiného dokladu, který identifikuje osobu žadatele. Pokud bude 
žadatelem zákonný zástupce/opatrovník, je nutné vztah k subjektu údajů doložit kopií rodného listu či dokladem 
o ustanovení opatrovníka. 

Pokud má správce (Fakultní nemocnice Plzeň) důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která žádost 
podává, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů. 
 

Lhůty při vyřizování žádosti 

Žádost je vyřízena bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu 
lze ve výjimečných případech prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení lhůty je žadatel informován včetně 
důvodu prodloužení.  

Informace, veškerá sdělení a provedené úkony na žádost pacientů (subjektu údajů) se poskytují a činí 
bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, 
zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.  

V případě, že žádost nebyla vyřízena, resp. nebyla přijata požadovaná opatření, je žadatel do jednoho měsíce 
od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí těchto opatření informován.  

Subjekt údajů může podat stížnost u dozorového úřadu. 
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