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JTIS20201001 

UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ  

 

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 476 72 684, se sídlem Sokolovská700/113a, 186 00 Praha 8 (dále jen 
„Investiční společnost“) jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů (dále též „klient“) o zpracování 
osobních údajů, včetně práv klientů týkajících se jejich osobních údajů prostřednictvím dokumentu „Informace 
o zpracování osobních údajů“, který je dostupný v sídle Investiční společnosti nebo na jejím klientském centru 
a na jejích internetových stránkách http://www.jtis.cz/informace-pro-investory-soubory-ke-stazeni/zakladni-
informace-seznamy-fondy.  

 

Pro uplatnění svých práv mohou klienti využít tento formulář, který zašlou poštou na adresu Investiční 
společnosti nebo elektronicky prostřednictvím emailu na  oou@jtfg.com. 

 

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

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

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

 

□ Žádám o poskytnutí přehledu mým osobních údajů, které jsou zpracovávané; 

□ Žádám o poskytnutí mých osobních údajů ve strojově čitelném formátu; 

□ Žádám o opravu těchto mých osobních údajů: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Uplatňuji svoje právo na ochranu osobních údajů a žádám o výmaz mých osobních údajů, z důvodu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Žádám o omezení zpracování mých osobních údajů: 

 Popírám přesnost těchto mých osobních údajů: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Jejich zpracování je protiprávní, odmítám však jejich výmaz a žádám místo toho omezení jejich 
použití, 

 Investiční společnost již moje osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduji je 
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 

 Vznáším námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR1 z následujících důvodů: 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

□ Mám jiný dotaz týkající se zpracování mých osobních údajů: 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

V ----------------------dne----------------------- 

 

        ----------------------------------------------- 

                      Podpis 

                                                                        
1GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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) 
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