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Stěžovatel 
Jméno: 
 

Datum narození: 

Bydliště: 

Datum:  
 

 

Věc: Stížnost na porušení povinností stanovených Nařízením Evropského 
parlamentu A Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti  
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES 

 

Správce osobních údajů: Domažlická nemocnice, a.s. (dále jen „Správce“) 

Sídlo: Kozinova 292, 344 01 Domažlice 

IČ: 263 61 078 

E-mail: info@domazlice.nemocnicepk.cz 
 

I. 

1. Správce osobních údajů nakládá s osobními údaji stěžovatele. 

2. 

Stěžovatel je přesvědčen, že správce nakládá s osobními údaji stěžovatele v rozporu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 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 (dále jen „obecné nařízení o ochraně OÚ“). 

3. 
Stěžovatel proto podává podle ustanovení čl. 77 obecného nařízení o ochraně OÚ k nadepsanému 
dozorovému úřadu tuto stížnost, kterou odůvodňuje následovně. 

II. 

1. 

Stěžovatel zjistil, že správce porušuje nařízení o ochraně osobních údajů tím, že: 

2. 
Stěžovatel se domnívá, že správce/zpracovatel porušil výše popsaným jednáním zejména ustanovení 
čl. …………………. obecného nařízení o ochraně OÚ. 

III. 

1. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti stěžovatel žádá, aby se Úřad pro ochranu osobních údajů 
jako dozorový úřad v souladu s čl. 57 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
touto stížností náležitě zabýval, prověřil skutečnosti shora uvedené a vyvodil patřičné důsledky ve 
smyslu ustanovení čl. 58 odst. 2 obecného nařízení o ochraně OÚ. 

2. 
V souladu s ustanovením čl. 77 odst. 2 obecného nařízení o ochraně OÚ stěžovatel žádá, aby byl 
informován o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku. 

 ______________________________ 

stěžovatel 
 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

 

http://www.donem.cz/

