
ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU SE 
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu s čl. 7 odst. 3 Nařízení EU1 tímto 

odvolávám 

dříve udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutý 
dne ........................../týkající se2: ................................................................. 

Zlaté Bobule s.r.o., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov (dále jen „Zlaté 
Bobule“). 

Osobní údaje žadatele3: 

Jméno a příjmení:......................................................... 

Datum narození:........................................................... 

Kontaktní adresa:.......................................................... 

Datum: 

Podpis: 

1 Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 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) (dále jen 
„Nařízení EU“) 
2 Uveďte datum udělení souhlasu nebo čeho se udělený souhlas týkal, aby jej bylo možné 
pro případ udělení více souhlasů řádně identifikovat 

3 Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů 
zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány 
k jinému účelu než k výše vedenému. 

 



 
POUČENÍ: 
Tuto žádost je možno podat zejména: 

písemně na adresu: Zlaté Bobule s.r.o., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 
Holešov, 

elektronicky na e-mail zlatebobule@zlatebobule.cz podepsaný zaručeným 
elektronickým podpisem žadatele 

Společnost Zlaté Bobule je povinna dle čl. 12 odst. 3 Nařízení EU vás bezplatně 
informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do 
jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s 
ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost 
Zlaté Bobule Vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce 
od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. 

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU, má-li společnost Zlaté Bobule důvodné 
pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí 
dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti. 

Dle čl. 7 odst. 3 Nařízení EU není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze 
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
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