
Obecní úřad Babice, Na Návsi 6, 251 01 Babice, 
IČO: 00240028, tel.: 323 660 994 

e-mail: info@babiceurican.cz, web: www.babiceurican.cz 

 
     Žádost o informaci/opravu/výmaz/omezení zpracování 

         osobních údajů zpracovávaných OU Babice, IČO 00240028, a to nejen v informačním systému 
OÚ Babic, ale i na webových stránkách obce Babice  

 
V souladu s čl. 16, 17 a 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 žádám tímto o  
- Informaci/* jaké údaje obecní úřad Babice zpracovává,  
- opravu/* jakých údajů _________________________________________________________, 
- výmaz/* jakých údajů _________________________________________________________, 
- omezení zpracování/*_________________________________________________________, 
a to zcela/* nebo z části/* 
a) u mých osobních údajů jako subjektu údajů/*, 
b) mého dítěte jako subjektu údajů, níže uveďte přesné označení subjektu údajů. 

 
Subjekt údajů: 
Jméno Příjmení ____________________Adresa trvalého pobytu_____________________________ 
Adresa pro doručování ________________________________ Datum narození ________________.  
 
Subjekt údajů, děti: 
Jméno Příjmení ____________________Adresa trvalého pobytu_____________________________ 
Adresa pro doručování ________________________________ Datum narození ________________.  
Jméno Příjmení ____________________Adresa trvalého pobytu_____________________________ 
Adresa pro doručování ________________________________ Datum narození ________________. 
Jméno Příjmení ____________________Adresa trvalého pobytu_____________________________ 
Adresa pro doručování ________________________________ Datum narození ________________. 
 
 
 
Doplnění/upřesnění požadavku pro opravu údajů:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Datum, jméno a podpis …………………………………………………………………………………………. Žadatel/subjekt údajů  
 
Poučení 
Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných OÚ Babice, případného provedení opravy 
či výmazu údajů a za účelem zaslání odpovědi.  
Údaje proto vyplňujte čitelně, hůlkovým písmem. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu, než k výše uvedenému.  
 
V souladu s obecným nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 je nutno tuto žádost podat písemně na shora uvedené adrese 
OÚ Babice, Na Návsi 6, 251 01 Babice. 
Obecní úřad Babice odpoví do 30 dní od doručení Vaší žádosti. V případě, že poskytnuté informace nebudou dle Vašeho 
názoru správné či kompletní, nebo neobdržíte žádnou odpověď, můžete se obrátit s žádostí o prověření (stížností) na Úřad 
pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz. 
 
 
/* zaškrtnutím prosím označte, který úkon požadujete 

 

http://www.babiceurican.cz/
http://www.uoou.cz/

