Žádost týkající se zpracování osobních údajů
v Schengenském informačním systému II
Policejní prezidium České republiky
P. O. Box 62/K-SOU
Strojnická 27
170 89 Praha 7
ID datové schránky: gs9ai55
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
Na základě čl. 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne
20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému II,
čl. 58 rozhodnutí Rady 2007/533/SV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání
Schengenského informačního systému II, ve spojení s § 84 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, a v souladu s § 28 odst. 1 a § 29 odst. 1, 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů,
žádám o (vyberte z nabízených možností)
poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

☐

opravu věcně nepřesných osobních údajů

☐

výmaz protiprávně uchovávaných osobních údajů

☐

v Schengenském informačním systému II, které se týkají mé osoby.

1. Osobní údaje žadatele (Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem jeho ztotožnění v příslušném
informačním systému a za účelem zaslání výsledné odpovědi.)

Jméno
Příjmení
Datum narození (den/měsíc/rok)
Pohlaví (M/Ž)
Státní příslušnost

Adresa trvalého pobytu (včetně PSČ)
Adresa pro doručování
(Vyplňte pouze, liší-li se od adresy trvalého
pobytu. Výsledná odpověď je s ohledem
na ochranu osobních údajů doručována pouze
do vlastních rukou žadatele, příp. řádně
zmocněnému zástupci. Doručování výsledné
odpovědi e-mailem není možné.)
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ID datové schránky
(Vyplňte pouze v případě aktivní datové
schránky žadatele – datová schránka fyzické
osoby).

Doklad totožnosti
2. Zástupce žadatele (V případě zastoupení žadatele je nutné uvést identifikaci zástupce a současně k žádosti
doložit řádné zmocnění.)

Zástupce
Adresa nebo ID datové schránky
(Vyplňte pouze v případě
schránky zástupce.)

aktivní

datové

3. Přílohy (kopie platného dokladu totožnosti nebo jiného dokladu – např. cestovní pas, občanský průkaz, speciální
nebo generální plná moc, jiný platný dokument…)

-

…………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………

4. Případné další informace (Jedná se o nepovinné údaje, jejichž poskytnutí může napomoci při vyřízení Vaší
žádosti.)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
datum

…………………………
podpis

Poučení
Žádost je nutné podat písemně, tedy zaslat na adresu Policejního prezidia České republiky (kontaktní
údaje viz výše) nebo podat osobně na jakékoli podatelně Policie České republiky v úředních
hodinách.
Policie České republiky v souladu s čl. 41 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1987/2006 a čl. 58 odst. 4 rozhodnutí Rady 2007/533/SV neposkytuje informace, pokud je to
nevyhnutelné pro výkon zákonného úkolu v souvislosti se záznamem nebo z důvodu ochrany práv
a svobod třetích stran.
Podle § 30 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může Policie České
republiky odmítnout vyhovět žádosti, je-li zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto,
že se v krátké době v téže věci opakuje.
V souvislosti s vyřízením žádosti máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Současně můžete žádat o soudní ochranu.
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