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Šablona pro ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů
                                     dozorovému úřadu 

I       IDENTIFIKACE SPRÁVCE

Informace jsou určeny výhradně příslušnému dozorovému úřadu. Nejsou určeny ke sdílení s třetími stranami.

I.1 Podrobné informace o společnosti

Název společnos    it

Adresa     

PSČ      

Město

Stát    

I.2 Kontaktní osoba (k zjištění doplňujících informací)  

Jméno     

Pracovní pozice    

Adresa     

PSČ      

Město

Stát    

E-mailová adresa   

Telefonní číslo   

I.3 Typ ohlášení 

☐       Kompletní ohlášení (pole obsažené v částech II a III se vyplní ve lhůtě 72 hodin od okamžiku, kdy se subjekt
o porušení zabezpečení dozví)

☐      Ohlášení ve dvou krocích (pole obsažené v části II se vyplní ve lhůtě 72 hodin od okamžiku, kdy se subjekt 
o porušení zabezpečení dozví, a pole obsažené v části III se vyplní ve lhůtě 4 týdnů od okamžiku, kdy se subjekt

         o porušení zabezpečení dozví)

kpledmar
Lístek s poznámkou
Accepted nastavil kpledmar

kpledmar
Lístek s poznámkou
Accepted nastavil kpledmar

kpledmar
Lístek s poznámkou
Completed nastavil kpledmar

kpledmar
Lístek s poznámkou
Completed nastavil kpledmar

kpledmar
Lístek s poznámkou
MigrationConfirmed nastavil kpledmar

kpledmar
Lístek s poznámkou
MigrationConfirmed nastavil kpledmar

kpledmar
Lístek s poznámkou
Completed nastavil kpledmar

kpledmar
Lístek s poznámkou
Completed nastavil kpledmar

kpledmar
Lístek s poznámkou
Marked nastavil kpledmar

kpledmar
Lístek s poznámkou
Marked nastavil kpledmar
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