ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ DLE GDPR
Tímto formulářem můžete uplatnit svá práva jakožto subjektu osobních údajů ve smyslu Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen
„GDPR“) u společnosti ING Bank N.V., společnosti založené podle právního řádu Nizozemska se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko
a registrované v Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431, která jedná prostřednictvím své
pobočky v Praze ING Bank N.V., se sídlem na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka A 7930 (dále jen „ING“) jako jejich správce.

Údaje o žadateli
Jméno

Příjmení

Datum
Den
narození
Telefonní číslo
(mobil)

Měsíc

Rodné
číslo

Rok

Korespondenční adresa pro zaslání odpovědi
Ulice a číslo popisné
Obec
PSČ

Stát

E-mailová adresa
(pro zaslání odpovědi)

Žádost

Ve vztahu k osobním údajům, které o mně může ING zpracovávat, uplatňuji následující právo a žádám o:
informace o zpracování osobních údajů včetně tzv. práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, a to v rozsahu
a.

kategorie zpracovávaných osobních údajů

b.

vlastní zpracovávané osobní údaje

c.

jiné:

Není-li blíže zvolen rozsah osobních údajů, bude vygenerován seznam v rozsahu písmene a) výše.

výmaz mých osobních údajů v souladu s čl. 17 GDPR, tj. právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“), a to v rozsahu:

omezení zpracování mých osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR, tj. právo na omezení zpracování
přenos mých osobních údajů (tzv. „portabilita“) v rozsahu odpovídajícím čl. 20 GDPR, tj. právo na přenositelnost údajů
vznesení námitky proti zpracování mých osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR
Žádost se týká následujících osobních údajů, jejich zpracování a důvodu na straně subjektu údajů:

opravu, resp. doplnění mých osobních údajů
V případě uplatnění práva na opravu, resp. doplnění specifikujte prosím osobní údaje:
Popis (např. telefon, e-mail…)

Neaktuální údaj

Aktuální údaj

Beru na vědomí skutečnosti, že pokud má žádost bude vyžadovat odpověď ze strany ING, pak mi bude tato odpověď doručena
doporučeně do vlastních rukou nebo jiným způsobem doručení, který ING zvolí.
Ověření vašeho podpisu
Formulář řádně vyplňte a svůj podpis opatřete Úředním ověřením (například na CzechPointu nebo notářem).
Potom nám ho pošlete na adresu ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.
Jméno a příjmení žadatele (hůlkovým písmem)
V
Datum

Den

Měsíc

Rok

Váš podpis
(musí být opatřen Úředním ověřením)

Máte dotaz? Potřebujete s něčím poradit?
Na ing.cz najdete další informace.

ING Bank N.V., akciová společnost, založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím
ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 49279866, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930

