
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE 2:

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

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

Email: ……………………………………………………………….….....………..

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

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

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH CHCI BÝT  
INFORMOVÁNA³: 

Elektronicky na můj email

Písemně na moji kontaktní adresu

Datum a místo podání žádosti   ...……………………………………..

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 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.

3 Vybranou variantu označte křížkem.

V souladu s čl. 7 odst. 3 Nařízení EU¹ tímto odvolávám dříve udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
zpracovávaných správcem Královská dražební, a.s. Kateřinská 482 Praha 2, 128 00, IČ: 24811505, DIČ: 24811505,

Podpis žadatele  .………………………………………………………………..

Královská dražební a.s.
se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956



KD, a.s. je povinen 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. 

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li KD, a.s.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.

POUČENÍ:

Tuto námitku je možno podat zejména: písemně na adresu: Královská dražební, a.s.
Kateřinská 482, Praha 2 Nové Město, 128 00

elektronicky do datové schránky č. buxyk9r

elektronicky na email drazby@kralovskadrazebni.cz  
podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

Královská dražební a.s.
se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956
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