
Formulář žádosti o uplatnění práv subjektu údajů

Níže uvedeným formulářem můžete uplatnit svá práva subjektu osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení 
EU 2016/679 – GDPR) u společnosti LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem 
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903 (dále jen „LGE“) jako jejich správce.

Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, tj. tuto fyzickou osobu lze 
prostřednictvím daných údajů přímo či nepřímo identifikovat.

Pro zpracování vašeho požadavku prosíme, abyste vyplnil(-a) formulář v níže uvedeném rozsahu.

* Povinné údaje. 

O VÁS 
Jméno* Příjmení*

Kontaktní e-mail*

Telefonní číslo Mobilní telefon

Upozorňujeme, že společnost LGE může být povinna dodatečně ověřit totožnost žadatele(-ky).

ŽÁDOST
Ve vztahu k osobním údajům, které o mně může společnost LGE zpracovávat, uplatňuji následující právo(-a) na:*

 informace o zpracování osobních údajů včetně tzv. práva na přístup  
k osobním údajům  opravu resp. doplnění mých osobních údajů

 výmaz mých osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“)  omezení zpracování mých osobních údajů

 přenos mých osobních údajů (tzv. „portabilita“)  vznesení námitky proti zpracování mých osobních údajů

 
Pokud je vám známo, prosím popište, k jakým osobním údajů se vztahuje tato žádost, případně uveďte její další podrobnosti:*

V případě uplatnění práva na opravu, resp. doplnění specifikujte prosím osobní údaje:*

Popis (např. telefon, e-mail…) Stará hodnota Nová hodnota

Níže uvedeným podpisem potvrzuji, že:

 jsem se seznámil(-a) se Zásadami zpracování osobních údajů společnosti LGE dostupnými na adrese lg.com/cz/soukromi.

 informace v této žádosti jsou přesné a pravdivé, a že jsem oprávněn(-a) tuto žádost odeslat.

 beru na vědomí, že pokud výše uvedený formulář nebude vyplněn správně či žádost bude neúplná, společnost LGE ji nebude moci zpracovat.

 beru na vědomí, že v souvislosti s touto žádostí budou zpracovávány odeslané osobní údaje, které ve formuláři uvedu, v souladu s popisem.

V  …………………………………………………………………………………………………… dne  ………………………………………………………………………………………………

Podpis žadatele(-ky)*


