
Formulár žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby

Dole uvedeným formulárom môžete uplatniť svoje práva subjektu osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 
(Nariadenie EÚ 2016/679 – GDPR) u spoločnosti LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikajúci v Slovenskej republike prostredníctvom svojej 
organizačnej zložky, so sídlom Štetinova ul. 4, Bratislava 811 06, IČO: 506 37 649 (ďalej iba „LGE“) ako ich správca.

Subjektom údajov je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, tj. túto fyzickú osobu možno 
prostredníctvom daných údajov priamo alebo nepriamo identifikovať.

Pre spracovanie vašej požiadavky prosíme, aby ste vyplnil(-a) formulár v nižšie uvedenom rozsahu.

* Povinné údaje. 

O VÁS 
Meno* Priezvisko*

Kontaktný e-mail*

Telefónne číslo Mobilný telefón

Upozorňujeme, že spoločnosť LGE môže byť povinná dodatočne overiť totožnosť žiadateľa(-ky).

ŽIADOSŤ 
Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o mne môže spoločnosť LGE spracovávať, uplatňujem nasledujúce právo(-a) na:*

 informácie o spracovaní osobných údajov vrátane tzv. práva na prístup 
k osobným údajom  opravu resp. doplnenie mojich osobných údajov

 vymazanie mojich osobných údajov (tzv. „právo byť zabudnutý“)  obmedzenie spracovanie mojich osobných údajov

 prenos mojich osobných údajov (tzv. „portabilita“)  vznesenie námietky proti spracovaniu mojich osobných údajov

 
Ak je vám známe, prosím popíšte, k akým osobným údajov sa vzťahuje táto žiadosť, prípadne uveďte jej ďalšie podrobnosti:*

V prípade uplatnenia práva na opravu, resp. doplnenie špecifikujte prosím osobné údaje:*

Opis (napr. telefón, e-mail…) Stará hodnota Nová hodnota

Nižšie uvedeným podpisom potvrdzujem, že:

 som sa zoznámil(-a) so Zásadami spracovania osobných údajov spoločnosti LGE dostupnými na adrese lg.com/sk/soukromi.

 informácie v tejto žiadosti sú presné a pravdivé, a že som oprávnený(-á) túto žiadosť odoslať.

 beriem na vedomie, že ak vyššie uvedený formulár nebude vyplnený správne či žiadosť bude neúplná, spoločnosť LGE ju nebude môcť spracovať.

 beriem na vedomie, že v súvislosti s touto žiadosťou budú spracovávané odoslané osobné údaje, ktoré vo formulári uvediem, v súlade s popisom.

V  …………………………………………………………………………………………………… dňa  ………………………………………………………………………………………………

Podpis žiadateľa(-ky)*


