Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Stížnost ve věci zpracování osobních údajů v Schengenském
informačním systému (SIS)

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 a Rozhodnutím
Rady 2007/533/SV a na základě § 29 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, podávám tímto stížnost (podnět k prověření) ve věci
zpracování mých osobních údajů v Schengenském informačním systému (SIS).
1. Osobní údaje žadatele1
Jméno
Příjmení
Adresa trvalého pobytu
Adresa pro doručování2
Datum narození

2. Upřesnění stížnosti:
a. Osobní údaje, kterých se stížnost týká:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
b. Případné další informace související se stížností3:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

1

Tyto údaje slouží k identifikaci stěžovatele za účelem prověření zpracování Vašich osobních údajů v SIS
a zaslání odpovědi. Údaje proto vyplňujte čitelně, hůlkovým písmem. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému
účelu, než k výše uvedenému.
2
V případě, že se liší od adresy trvalého pobytu.
3
Jedná se o nepovinné údaje, jejichž poskytnutí může napomoci při vyřízení Vaší stížnosti. Např. proč
se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v SIS, kdy, za jakých okolností a kým mělo dojít k jejich
shromáždění, z jakého důvodu považujete jejich zpracování za nezákonné, tj. v rozporu s povinnostmi
vyjádřenými v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 a Rozhodnutí Rady 2007/533/SV resp.
v zákoně o ochraně osobních údajů a ve zvláštních právních předpisech (zejména zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii ČR)?

c. Předchozí postup ve věci4:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Datum a podpis
……………………………….
datum

…………………………….
podpis stěžovatele

Poučení:
Po posouzení Vaši stížnosti a provedení nezbytných šetření ve věci budete Úřadem pro
ochranu osobních údajů informován/a o výsledku vyřízení Vaší stížnosti a případných
opatřeních uložených k nápravě závadného stavu. O posouzení stížnosti a o případném
dalším postupu Úřadu budete informováni do 30 dnů ode dne obdržení stížnosti.

4

Jedná se o nepovinné údaje, jejichž poskytnutí může napomoci při vyřízení Vaší stížnosti. Byla
v dané věci již podána žádost správci osobních údajů (Policii ČR) o informaci o zpracování osobních
údajů v SIS? Byl v dané věci kontaktován jiný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů? A pokud
ano, s jakým výsledkem (k odpovědi lze přiložit veškeré relevantní dokumenty a vyjádření ostatních
dotčených subjektů – policie, zahraničních úřadu pro ochranu osobních údajů atd.).

