
CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK
se sídlem: nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek 
IČO 71294619, DIČ CZ71294619 
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v
bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115
www.centrumkultury.cz 

 

 

 

Identifikace Subjektu údajů 

Jméno a příjmení:   _________________________________________________

Datum narození:  _________________________________________________

Adresa:   _________________________________________________

Telefonní číslo:  _________________________________________________

E-mail (nepovinné):  _________________________________________________

 

 

Předmět žádosti 

 

Žádám Vás o přenos těchto osobních údajů, které o mě zpracováváte:

___________________________________________________________________, 

a to v následujícím formátu:

___________________________________________________________________. 

Žádám Vás o přenos všech osobních údajů, které o mě zpracováváte:

___________________________________________________________________, 

a to v následujícím formátu:

___________________________________________________________________. 

Žádám Vás o přenesení mých os

___________________________________________________________________.

CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK 
se sídlem: nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek  

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. Pr 707 
Komerční banka, číslo účtu: 115-763120297/0100 

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Předmět žádosti – Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Žádám Vás o přenos těchto osobních údajů, které o mě zpracováváte:

___________________________________________________________________, 

a to v následujícím formátu: 

___________________________________________________________________. 

o přenos všech osobních údajů, které o mě zpracováváte:

___________________________________________________________________, 

a to v následujícím formátu: 

___________________________________________________________________. 

Žádám Vás o přenesení mých osobních údajů na následující adresu: 

___________________________________________________________________.

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

údajů 

Žádám Vás o přenos těchto osobních údajů, které o mě zpracováváte: 

___________________________________________________________________,  

___________________________________________________________________.  

o přenos všech osobních údajů, které o mě zpracováváte: 

___________________________________________________________________,  

___________________________________________________________________.  

obních údajů na následující adresu:  

___________________________________________________________________. 



 

Žádám Vás o přenesení mých osobních údajů přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce:  

Adresa správce:  

Telefon správce:  

 

Důvod žádosti  

Pokud žádáte o výkon práva na přenositelnost osobních údajů, uveďte, prosím, zdůvodnění 
Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………………. dne …………………………

 

Centrum kultury města Písek
nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad 
ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města 
www.centrumkultury.cz. 

Žádám Vás o přenesení mých osobních údajů přímo následujícímu novému správci:

 ____________________________________

 ____________________________________

 ___________________________________

Pokud žádáte o výkon práva na přenositelnost osobních údajů, uveďte, prosím, zdůvodnění 
Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno. 

V …………………………. dne ………………………… 

……………………………………..

                

Písek (dále jen „správce“) činí, v souladu s článkem 13 Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad 
ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města 

Žádám Vás o přenesení mých osobních údajů přímo následujícímu novému správci: 

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

Pokud žádáte o výkon práva na přenositelnost osobních údajů, uveďte, prosím, zdůvodnění 

 

 

 

…………………………………….. 

                Podpis  

článkem 13 Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad 
ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města 


