POUZE PRO
INTERNÍ
POUŽITÍ

Z formulář žádosti o přístup k osobním
údajům ze strany subjektu údajů

Podle obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup k
osobním údajům uchovávaným společnostmi v rámci skupiny BMI, které působí jako správci
údajů (t.j. ti, kteří rozhodují o tom, proč a jak budou vaše osobní údaje zpracovány). Pokud si
přejete získat tyto informace, měl(a) byste podat tento formulář a důkaz Vaší totožnosti emailem na adresu dsar@bmigroup.com nebo Vašemu místnímu personálnímu týmu, pokud
jste u nás aktuálně zaměstnán(a).
Předpokládáme, že zpravidla na Vaši žádost odpovíme do jednoho měsíce od obdržení plně
vyplněného formuláře, důkazu totožnosti a případně jakýchkoliv informací, o které Vás budeme
žádat za účelem upřesnění Vaší žádosti. Pokud je nicméně Vámi podaná žádost složité
povahy, můžeme prodloužit lhůtu pro odpověď na tři měsíce. Budeme Vás informovat, zda
potřebujeme provést prodloužení lhůty pro odpověď.
Jméno žadatele (subjektu údajů) a kontaktní informace
Informace, které uvedete do tohoto formuláře použijeme pouze k Vaší identifikaci, k identifikaci
osobních údajů, ke kterým požadujete přístup, a k odpovědi na Vaši žádost.

Příjmení
Jméno (jména)
Datum
narození
Adresa

Email
Telefonní číslo

Spojení se skupinou BMI
Zaškrtněte políčko, které se Vás týká, a doplňte požadovanou informaci.
Stávající
zaměstnanec

Uveďte název Vašeho zaměstnavatele

Bývalý
zaměstnanec

Uveďte název Vašeho bývalého zaměstnavatele

Zákazník

Uveďte čísla zákaznických účtů (pokud je znáte) nebo potvrďte názvy
dodavatelských společností

Jiné

Uveďte prosím druh spojení

Požadované informace
Abychom mohli lépe zpracovat Vaši žádost, uveďte v poli umístěném níže co nejpodrobněji, k
jakým osobním údajům požadujete přístup. Pokud jste např. současný nebo bývalý
zaměstnanec, možná chcete žádat o přístup k osobním údajům týkajícím se určité události,
jako je povýšení nebo formuláře hodnocení zaměstnance; pokud jste zákazník, možná chcete
žádat o přístup k informacím týkajícím se historie Vašich nákupů. Jiné informace, které nám
pomohou provést rešerši zahrnují např. časové rozpětí nebo typ dokumentů, které by měly být
prohledány.
Budeme Vás kontaktovat pro další informace, pokud je rozsah Vaší žádosti nejasný nebo
pokud žádost neobsahuje dostatek informací k tomu, abychom provedli rešerši.

Příjmení
Jméno
(jména)
Datum
narození
Adresa

Email
Telefonní číslo
Vezměte prosím na vědomí, že nařízení GDPR uznává, že žádosti o přístup k osobním údajům
podané subjekty údajů mohou negativně ovlivnit práva jiných osob, jako jsou např. osoby,
jejichž osobní údaje uchováváme, a také obchodní tajemství společnosti. Při odpovědi na Vaši
žádost budeme postupovat tak, abychom negativně neovlivnili taková práva. To může
znamenat, že Vám v konkrétním případě můžeme poskytnout výpisy informací, které obsahují
Vaše osobní údaje, nebo redigované dokumenty.
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Prokázání totožnosti subjektu údajů
Požadujeme prokázání Vaší totožnosti předtím, než budeme moci odpovědět na Vaši žádost o
přístup k osobním údajům. Abychom mohli ověřit Vaši totožnost, musíte poskytnout identifikaci,
která jasně obsahuje Vaše jméno, datum narození a současnou adresu. Vyhrazujeme si právo
odmítnout zpracovat Vaši žádost, pokud nebudeme moci ověřit Vaši totožnost.
K prokázání totožnosti jsou pro nás přijatelné fotokopie nebo naskenovaný obrázek cestovního
pasu nebo průkazu totožnosti zahrnujícího fotografii, jako je řidičský nebo občanský průkaz.
Pokud jste provedli změnu svého jména, poskytněte příslušné doklady prokazující změnu.
Také prosím přiložte kopii výpisu bankovního účtu nebo kreditní karty nebo vyúčtování služeb,
ze kterých je patrná Vaše současná adresa a které jsou vystaveny během posledních tří
měsíců.
Pokud nemáte k dispozici žádnou z těchto forem prokázání Vaší totožnosti, kontaktujte nás na
adrese dsar@bmigroup.com pro radu ohledně jiných možných způsobů prokázání totožnosti.
Podpis a potvrzení
Potvrzuji, že informace poskytnuté na tomto formuláři jsou správné a že jsem osobou, jejíž
jméno je uvedeno v tomto formuláři.
Jsem srozuměn s tím, že mě skupina BMI může potřebovat znovu kontaktovat za účelem
získání dalších informací a že moje žádost nebude platná, dokud skupina BMI neobdrží
veškeré požadované informace, které jsou potřebné pro zpracování žádosti.

__________________________________
Podpis
__________________________________
Datum
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