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Dobrý den,

 
Děkujeme, že jste kontaktovali společnost HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko 
(dále jen jako „HellermannTyton“ nebo „my“).

Než budeme moci zpracovat Váš požadavek, musíme se zeptat na několik informací. Musíme ověřit Váš vztah vůči naší 
společnosti a Vaši identitu, aby se Vaše osobní údaje nedostaly do rukou nesprávných osob.

Neposkytujte nám prosím osobní údaje, které nejsou nezbytně nutné.  
Informace o identitě a pravomocích jsou povinné.

Vyplněný formulář prosím zašlete poštou nebo e-mailem našemu úředníkovi pro ochranu údajů ze společnosti HellermannTyton 
GmbH: 
 
Anna Prinz MA 
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko 
E-Mail: datenschutz@HellermannTyton.at

Připojte prosím dokumenty, které umožňují ověření Vaší identity.
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IDENTITA A OPRÁVNĚNÍ

Vztah ke společnosti HellermannTyton GmbH 
Zákazník, dodavatel, zaměstnanec, poradce

Celé jméno 
jméno a příjmení

Adresa
Zde uveďte plnou adresu. Pokud pracujete pro některého z našich zákazníků nebo dodavatelů, uveďte jméno společnosti a 
obchodní adresu.

Kontaktní údaje 
Zadejte svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo nebo jiný kontakt, na kterém Vás můžeme kontaktovat ohledně Vašeho 
požadavku.

Potvrzení Vaší identity a oprávnění k požadavku: Zašlete nám prosím dokument, který potvrzuje Vaši identitu, např. kopii 
Vašeho pasu nebo řidičského průkazu. Pokud jednáte jménem třetí strany, uveďte prosím informace o této třetí straně výše a 
zašlete nám kopii průkazu identity za Vás i za tuto osobu, spolu s plnou mocí od osoby, jejímž jménem žádost zasíláte.

Datum, podpis
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Práva subjektu údajů

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
Popište dle svého názoru, jakého typu zpracování nebo jaké činnosti či procesu se Váš souhlas týkal.

Popište vlastními slovy, jaký souhlas chcete odvolat a v jakém rozsahu.

Právo na přístup
Pokud požadujete informace o svých osobních údajích, informace o zpracování nebo kopii Vašich údajů, informujte nás co 
nejpodrobněji.

Právo na opravu
Zde popište rozsah, v jakém si přejete provést opravu nebo doplnit svoje osobní údaje. Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné 
či neúplné, můžete nás informovat, jak je opravit nebo doplnit. Uveďte prosím jakékoli další podrobnosti, které nám pomohou 
lépe porozumět okolnostem této záležitosti.
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Z jakého důvodu chcete své osobní údaje vymazat?

Právo na omezení zpracování
Pro jaké osobní údaje chcete omezit zpracování? Uveďte co nejpodrobněji.

Z jakého důvodu chcete omezit nebo zastavit zpracování Vašich osobních údajů?

Právo na vymazání
Které osobní údaje bychom měli vymazat? Uveďte co nejpodrobněji.
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Chcete obdržet kopii osobních údajů nebo je máme přímo předat třetí straně?                                                                                   
Pokud je odpověď ano, komu máme osobní údaje zaslat?

Právo na námitku
Pokud zpracování Vašich osobních údajů vychází z veřejného či oprávněného zájmu nebo pokud se údaje používají přímo pro 
marketingové účely, můžete kdykoli proti zpracování osobních údajů vznést námitku.

Proti jakému typu zpracování Vašich osobních údajů chcete vznést námitku? Popište prosím co nejpodrobněji, kterých osobních 
údajů se Váš požadavek týká a proč chcete vznést námitku proti jejich zpracování.

Chcete omezit zpracování osobních údajů, než rozhodneme, zda má náš oprávněný zájem zpracovávat Vaše osobní údaje 
přednost před Vaší námitkou?

Právo na přenositelnost dat
Pokud jste nám poskytli své osobní údaje a chcete, abychom je předali jinému správci údajů, učiníme tak, pokud údaje 
zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo tyto osobní údaje byly nezbytné pro uzavření smlouvy s Vaší osobou. 

Informujte nás prosím, které osobní údaje byste chtěli obdržet nebo předat.

Ano Ne
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Automatické individuální rozhodování
Máte právo se ujistit, že důležitá rozhodnutí ohledně Vaší osoby se nepřijímají na základě obecných kritérií. Pokud se 
domníváte, že jsme učinili rozhodnutí týkající se Vaší osoby s pomocí automatických systémů, a přejete si, aby toto rozhodnutí 
bylo přehodnoceno člověkem, popište toto rozhodnutí a jeho souvislosti.

Pokud splnění Vašeho požadavku vyžaduje, abychom jej předali příjemcům Vašich osobních údajů, chcete být informováni, 
jakým příjemcům jsme Váš požadavek zaslali? 

Ano Ne

Datum, podpis
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