
GOLEM FINANCE s.r.o. 
(dále jen GOFI) 
Jeremenkova 763/88 
140 00 Praha 4 

Žádost v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

1. Kontaktní údaje klienta1

Jméno 

Příjmení 

Adresa trvalého bydliště 

Adresa pro doručování2 

Datum narození 

Telefon 

2. Žádám o3

 Vyhotovení výpisu osobních údajů o mojí osobě, které zpracováváte.

 Vyhotovení výpisu vámi zpracovávaných osobních údajů o mé osobě ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu pro možnost jejich předání jinému
správci.

 Provedení aktualizace, opravy nebo doplnění mých osobních údajů4

Údaj, který chcete 
zaktualizovat, opravit nebo 
doplnit 

Nové znění osobního údaje Případné další informace, 
např. důvod opravy  

1 Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných v systému GOFI, 
případného provedení opravy či výmazu údajů a za účelem 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 bydliště. 
3 Odpovídající variantu označte křížkem. 
4 Uveďte jaký údaj je neaktuální a jak má správně znít. Např. původní příjmení Stará, nové příjmení Šťastná, 
upřesnění změna příjmení z důvodu sňatku v prosinci 2018.  



 
 Provedení výmazu osobních údajů 

 
 Omezení zpracování osobních údajů 
 
Údaj, který považujete za nepřesný, nebo 
jehož zpracování považujete za protiprávní 
nebo bezúčelné 

Odůvodnění, z jakého důvodu 

  
  
  
  
  
 
 
 Ukončení poskytování dalších služeb hypotečního makléře. 

 
Případné další informace související s žádosti5: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… …………………………………………………….. 
 Datum podpis klienta  
 
 

Poučení: 
Abychom předešli předání vašich osobních údajů neoprávněné osobě, musíme po obdržení 
této vaší žádosti provést ověření totožnosti. Za tímto účelem vás budeme kontaktovat 
(telefonicky nebo mailem).  
Vaší žádostí se budeme zabývat bez zbytečného odkladu, odpověď vám zašleme nejpozději 
do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

                                                           
5 Jedná se o nepovinné údaje, např. vhodný čas, kdy vás můžeme kontaktovat telefonem.  
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