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VĚC: GDPR – PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (pouze Evropa) 

I. Rozsah 

Tato pravidla jsou povinná pro všechny operace včetně celosvětových dceřiných společností a 

poboček společnosti Belden, které uchovávají nebo zpracovávají osobní údaje (jak jsou zde 

definovány) osob, které jsou rezidenty Evropské unie a které podléhají ustanovením obecného 

nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“ ). 

 

II. Účel 

Společnost Belden Inc. včetně jejích celosvětových dceřiných společností a poboček respektuje 

práva na ochranu soukromí našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů, dodavatelů, prodejců a 

dalších. Jak požaduje GDPR, občané Evropské unie mohou vznést určité požadavky ohledně 

zpracování osobních údajů společností Belden. Tyto požadavky jsou známé jako žádosti o 

přístup subjektů údajů. Tato pravidla popisují požadavky na podání takových požadavků a 

odpovídající povinnosti společnosti Belden. 

 

III. Zásady 

V souladu s mandátem GDPR mohou obyvatelé Evropské unie podat určité požadavky týkající 

se osobních údajů shromážděných a zpracovaných společností Belden a jejími celosvětovými 

dceřinými a přidruženými společnostmi.  V souladu s těmito zásadami společnost Belden 

přezkoumá žádosti subjektů údajů a odpovídajícím způsobem odpoví ve lhůtách stanovených v 

GDPR, což je obvykle jeden měsíc, ale tyto lhůty mohou být za určitých okolností opožděny až 

o dva měsíce.  Uvědomte si také, že naše doba na vyřízení bude vyčerpána, pokud bude 

nevyřízená jakákoliv žádost o následné kroky nebo další informace potřebné k vyřízení žádosti. 

 

a. Přístupová práva subjektů údajů 

GDPR zajišťuje subjektům údajů určitá přístupová práva k jejich osobním údajům. Tato 

práva jsou stručně shrnuta níže: 

 

1. Základní informace– právo pochopit, co je společnost Belden a jak 

zpracováváme údaje subjektů údajů. 

2. Přístup– právo vyžádat si souhrn osobních údajů subjektu údajů 
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zpracovávaných společností Belden spolu s kopií těchto osobních údajů. 

3. Přenositelnost– právo vyžádat si, abychom poskytli kopii osobních údajů 

subjektu údajů ve strojově čitelné podobě pro přepravu k jinému správci / 

zpracovateli. 

4. Oprava– právo požadovat, abychom opravili chyby nebo aktualizovali osobní 

údaje subjektu údajů. 

5. Vymazání – právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které máme v 

držení. 

6. Omezení užívání– právo požadovat, abychom přestali zpracovávat osobní údaje 

subjektu údajů. 

7. Námitka k použití– právo vznést námitky proti tvrzení, že máme oprávněný 

zájem na zpracování osobních údajů subjektu údajů. 

8. Námitka proti přímému marketingu– právo vznést námitky proti přijímání 

přímých marketingových materiálů od společnosti Belden a / nebo jejích 

dceřiných a přidružených společností. 

9. Námitka proti automatizovanému zpracování– právo vznést námitky proti 

používání osobních údajů k automatizovaným rozhodnutím, které se dotýkají 

subjektu údajů. 

Další podrobnosti týkající se výše uvedených práv jsou k dispozici v Příloze A. 

Vezměte prosím na vědomí, že výše popsaná přístupová práva subjektů údajů nejsou 

absolutní a v mnoha případech podléhají výjimkám nebo jiným omezením. Například 

nejsme povinni vyhovět žádosti o zastavení zpracování osobních údajů subjektu údajů, 

pokud je takové zpracování nezbytné k tomu, aby usnadnilo současné zaměstnání nebo jiný 

vztah subjektu údajů se společností Belden nebo s některou z jejích přidružených nebo 

dceřiných společností.  Pokud zjistíme, že žádost je neplatná nebo neodpovídá přístupovým 

právům subjektu údajů zajištěným GDPR, budeme subjekt údajů informovat o tomto zjištění 

neprodleně po dosažení tohoto závěru. 

b. Postup při podávání žádostí 

Chce-li subjekt údajů odeslat žádost o přístup subjektu údajů, musí vyplnit formulář žádosti 

o přístup subjektu údajů a poslat tento vyplněný formulář e-mailem na adresu 

belden.privacy@belden.com, nebo pokud nemůže podat žádost e-mailem, může kontaktovat 

horkou linku pro etiku a dodržování předpisů společnosti Belden.  Další informace týkající 

se horké linky pro etiku a dodržování předpisů lze nalézt na adrese www.belden.com/ethics.  

Formulář žádosti o přístup subjektu údajů společnosti Belden je k dispozici na adrese 

belden.com/about/privacy a je také připojen k těmto zásadám jako příloha B. Tým 

společnosti Belden pro ochranu osobních údajů přezkoumá všechny přijaté žádosti s cílem 

zjistit, zda jsou kompletní a zda spadají do působnosti GDPR, a bude reagovat podle 

požadavků GDPR.  

mailto:belden.privacy@belden.com
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ŽÁDOSTI PŘEDLOŽENÉ JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ JE PŘEDLOŽENÍ 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI 

BELDEN PODLE TOHOTO DOKUMENTU, SE POVAŽUJÍ ZA NEPLATNÉ A 

BUDOU ZAMÍTNUTY. 

 

 Aby bylo možné řádně zpracovat žádost subjektu údajů, může být nutné, aby společnost 

Belden požádala o další informace.  To může zahrnovat, ale není to omezeno na žádost, aby 

subjekt údajů ověřil svou totožnost a způsobilost k podání předložené žádosti poskytnutím 

některých dodatečných dokladů, jako například fotokopie svého cestovního pasu nebo jiné 

identifikace nebo informace dostatečné pro společnost Belden.  Požádáme-li o další 

informace potřebné pro zpracování žádosti subjektu údajů, činíme to tak, že budeme 

kontaktovat subjekt údajů na e-mailové adrese uvedené ve formuláři žádosti o přístup 

subjektu údajů.  Naše doba odezvy bude opožděna o dobu, po kterou bude subjekt údajů 

poskytovat požadované informace.  

 

c. Odezva společnosti Belden 

Společnost Belden přezkoumá všechny žádosti o přístup k datům, které budou předloženy 

způsobem uvedeným v těchto zásadách. Potvrdíme příjem žádosti subjektu údajů 

bezprostředně po jejím obdržení a budeme pokračovat v komunikaci se subjektem údajů 

prostřednictvím e-mailové adresy uvedené ve formuláři žádosti o přístup subjektu údajů, 

pokud budou potřebné další informace.  Jak již bylo uvedeno výše, doba odezvy bude 

opožděna o dobu, po kterou bude subjekt údajů reagovat na požadavek na další informace. 

 

Obecně budeme reagovat na žádost o přístup subjektu údajů během období jednoho měsíce 

určeného GDPR. Za určitých okolností můžeme vyžadovat až dva další měsíce k tomu, 

abychom odpověděli na konkrétní žádost.  Bude-li nutný dodatečný čas, budeme o tom 

informovat subjekt údajů, jakmile se rozhodneme, že je dodatečná doba nutná. 

 

Veškeré reakce na žádosti o přístup subjektů údajů budou uvedeny ve formuláři 

vyžadovaném GDPR. 

 

IV. Rejstřík příloh 

Příloha A: Přehled přístupových práv subjektů 

Příloha B: Formulář žádosti o práva přístupu subjektů údajů 

  



A- 1 
 

Příloha A 

Práva přístupu subjektu údajů 

Tato příloha A shrnuje práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování jeho / jejích osobních 

údajů.  Tato příloha je poskytována pro pohodlí zaměstnanců Belden, zákazníků a dalších, o 

nichž Belden zpracovává osobní údaje. Práva a výjimky popsané v tomto dokumentu nemusí být 

vyčerpávající a jakékoli vynechání z tohoto dokumentu nebrání tomu, aby je jakákoli strana v 

budoucnosti uplatnila (nebo si nárokovala výjimky k němu). Toto pravidlo neznamená ani není 

jeho smyslem, aby jakémukoli subjektu nebo subjektům údajů bylo poskytnuto právní 

poradenství jakéhokoli druhu. 

 Právo na základní informace 

Subjekty údajů mají právo porozumět tomu, co je společnost Belden a jeho přidružené 

společnosti a proč a jak zpracovávají jejich osobní údaje. Právo na základní informace 

zahrnuje, mimo jiné, právo znát totožnost správce údajů, důvody pro zpracování osobních 

údajů a veškeré další informace nezbytné k zajištění poctivého a transparentního zpracování 

osobních údajů. 

 Právo na přístup 

Subjekty údajů mají právo získat od společnosti Belden potvrzení, že zpracovává určité 

osobní údaje týkající se subjektu údajů, a právo získat kopii těchto informací spolu s dalšími 

podrobnostmi o tom, jak a proč Belden používá informace subjektu údajů v srozumitelné 

formě a ve většině případů v elektronickém formátu. Poté, co společnost Belden ověří 

věrohodnost a přiměřenost žádosti o přístup, Belden poskytne v období požadovaném v 

GDPR, mimo jiné informace, popis osobních údajů a kategorií zpracovávaných dat, za 

jejichž účelem jsou tyto údaje uchovávány a zpracovávány, a podrobnosti o zdroji osobních 

údajů, pokud nejsou poskytnuty subjektem údajů. 

 Právo na opravu 

Společnost Belden musí zajistit, aby všechny osobní údaje, které uchovává a používá o 

subjektu údajů, byly správné.  Pokud takové údaje nejsou přesné, subjekt údajů má právo 

požadovat, aby společnost Belden tyto údaje aktualizovala tak, aby byly přesné.  Kromě 

toho, pokud společnost Belden předá nesprávné údaje o subjektu údajů třetí osobě, má 

subjekt údajů také právo společnosti Belden uložit, aby uvedené třetí osoby informovala, že 

tyto informace by měly být aktualizovány.  

 Právo na vymazání (nebo „právo být zapomenut“) 

 Subjekty údajů mají právo požadovat, aby společnost Belden vymazala určité osobní údaje, 

pokud jsou splněny konkrétní podmínky. Společnost Belden je ze zákona povinna vyhovět 

požadavku na vymazání osobních údajů, pokud: data již nejsou potřebná pro původní účel a 

pro další zpracování neexistuje žádný nový zákonný účel; zákonným základem pro 

zpracování je souhlas subjektu údajů a tento souhlas je odebrán; subjekt údajů uplatňuje své 

právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů společností Belden a 
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společnost Belden nemá žádné opodstatněné důvody pro zpracování těchto údajů; osobní 

údaje jsou zpracovávány nezákonně; nebo vymazání údajů je nezbytné pro dodržení zákona 

EU nebo vnitrostátního práva kteréhokoli členského státu.  Navíc, pokud společnost Belden 

předala osobní údaje třetí osobě, má subjekt údajů také právo uložit společnosti Belden, aby 

informovala tyto třetí strany, že tyto informace by měly být vymazány.  

Právo na vymazání není absolutní.  I když subjekt údajů spadá do jedné z kategorií 

popsaných výše, společnost Belden má právo odmítnout žádost subjektu údajů a může 

pokračovat v zpracovávání údajů, pokud je toto zpracování: nezbytné k dodržení právních 

závazků; nezbytné k vytvoření, výkonu nebo obraně právních nároků; nebo je to nezbytné 

pro vědecké, historické nebo statistické účely a vymazáním těchto údajů by toto zpracování 

bylo nemožné. 

 Právo na námitku 

Za okolností, kdy společnost Belden zpracovává osobní údaje na základě toho, že je to v jeho 

oprávněných zájmech (tj. komunikace se zákazníky, zaměstnanecké záležitosti), má subjekt 

údajů právo vznést námitky proti našemu zpracování z těchto důvodů.  Bez ohledu na to, že 

společnost Belden obdrží takovou námitku, může pokračovat v zpracování osobních údajů 

subjektu údajů, pokud: Společnost Belden má přesvědčivě oprávněné důvody pro zpracování 

informací, které převyšují práva, zájmy a svobody subjektu údajů; údaje jsou nezbytné k 

vytvoření, výkonu nebo obraně právního nároku nebo práva; nebo zpracování je pro vědecké, 

historické nebo statistické účely prováděné ve veřejném zájmu. 

 Právo na omezení 

I když subjekt údajů nemá právo požadovat, aby společnost Belden vymazala jeho/její 

osobní údaje, může subjekt údajů omezit účely, pro které může společnost Belden 

zpracovávat jeho/její osobní údaje. Aktivity zpracování údajů společností Belden mohou být 

omezeny, pokud: přesnost údajů je zpochybněna; zpracování je nezákonné a subjekty údajů 

požadují omezení namísto vymazání; společnost Belden již údaje nepotřebuje k původnímu 

účelu, ale tyto údaje jsou stále požadovány k založení, výkonu nebo obraně zákonných práv; 

nebo k posouzení naléhavých důvodů v souvislosti s žádostí o vymazání. 

 Právo na přenositelnost dat 

V určitých situacích může subjekt údajů požádat, aby společnost Belden odeslala (nebo 

„přenesla“) jeho/její osobní údaje jiné osobě. Práva na přenositelnost se uplatní pouze tehdy, 

pokud dotyčná data byla subjektem údajů poskytnuta správci, zpracována automaticky a 

zpracovávají se na základě právního základu buď souhlasu se smlouvou nebo plnění 

smlouvy. 

 Právo nepodléhat automatickému rozhodování 
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Pokud společnost Belden provádí automatizovaná (tj. strojově řízená) rozhodnutí o subjektu 

údajů, aniž by to zahrnovalo člověka, a toto rozhodnutí má dopad na subjekt údajů, máte 

právo nás požádat o přezkoumání, zda toto rozhodnutí bylo učiněno člověkem. 

 Právo vznést námitky proti přímému marketingu 

Pokud vám společnost Belden pošle marketingovou komunikaci e-mailem nebo jinými 

elektronickými metodami (např. prostřednictvím SMS), subjekt údajů má právo požadovat, 

aby společnost Belden přestala taková sdělení odesílat. 
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Příloha B 

Belden Inc. 

Formulář žádosti o přístup subjektu údajů 

 Společnost Belden Inc., včetně jejích celosvětových dceřiných společností a poboček, respektuje práva na ochranu 

soukromí našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů, dodavatelů, prodejců a dalších. Podle požadavků obecného 

nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) občané Evropské unie mohou vznést určité požadavky 

ohledně zpracování osobních údajů společností Belden.  Chcete-li odeslat žádost o přístup subjektu údajů podle 

GDPR, vyplňte tento formulář a odešlete kopii našemu týmu pro ochranu soukromí na adrese 

Belden.Privacy@belden.com.  Po obdržení vašeho vyplněného požadavku jej zpracujeme a odpovíme v časových 

lhůtách, které požaduje GDPR.  Pokud jsou potřebné další informace, včetně, ale nikoliv výlučně, důkazu o vaší 

totožnosti, budeme vás kontaktovat pomocí kontaktních informací, které uvedete v tomto formuláři. Informace 

poskytnuté v souvislosti s touto žádostí budou zpracovány pouze za účelem zpracování vaší žádosti a odpovědi na 

ni.  

ŽÁDOSTI PŘEDLOŽENÉ JINÝM ZPŮSOBEM NEŽ PŘEDLOŽENÍM TOHOTO FORMULÁŘE, JAK JE ZDE 

UVEDENO, BUDOU POVAŽOVÁNY ZA NEPLATNÉ A BUDOU ZAMÍTNUTY. 

Pokud nevyplníte všechna níže uvedená pole, pravděpodobně vás nebudeme moci kontaktovat a nebudeme schopni 

tuto žádost řádně zpracovat. V takovém případě můžeme s vámi navázat kontakt, abychom získali tyto informace, a 

zpracování vašeho požadavku může být opožděno, dokud nám tyto informace nebudou poskytnuty. 

1. Název ___________________________________. 

 

2. Země trvalého pobytu ________________________________. 

 

3. Vztah se společností Belden nebo některou z jejích dceřiných nebo přidružených společností (zaškrtněte 

vše, co platí): 

☐Zákazník 

☐Bývalý zákazník 

☐Potenciální zákazník 

☐Zaměstnanec 

☐Bývalý zaměstnanec 

☐Potenciální zaměstnanec 

☐Dodavatel 

☐Jiné (upřesněte): 

 _______________

 

4. Přidružená společnost Belden nebo značka, se kterou máte vztah. Pro účely této otázky zahrnuje každá 

přidružená společnost své zahraniční dceřiné společnosti. Zaškrtněte vše, co platí: 

☐Alpha Wire 

☐Belden Inc. 

☐Belden Deutschland GmbH  

☐Coast Wire & Tech 

☐Hirschmann Automation & Control 

GmbH 

☐GarrettCom 

☐Grass Valley 

☐Lumberg Automation 

☐Poliron 

☐PPC Broadband 

☐ProSoft 

☐SAM 

☐Softel 

☐Thinklogical 

☐Tofino Security 

☐Tripwire 

☐West Penn Wire 

☐Jiné (upřesněte): 

 _______________

mailto:Belden.Privacy@belden.com
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5. Povaha vaší žádosti (zaškrtněte vše, co platí): 

 

☐ Kdo jste? Proč a jak zpracováváte mé 

údaje? ( Základní informace) 

☐Potvrďte prosím, že zpracováváte mé 

osobní údaje, uveďte souhrn vašich 

zpracovatelských činností a poskytněte kopii 

mých osobních údajů, které máte k dispozici 

(Přístup) 

☐ Poskytněte mi nebo novému správci 

údajů mé údaje ve strojově čitelné podobě. ( 

Přenosnost) 

☐ Opravte některé chyby v mých osobních 

údajích (níže uveďte podrobnosti). ( 

Oprava) 

☐ Vymažte osobní údaje, které máte o mé 

osobě. Uveďte podrobnosti do prostoru 

poskytnutého níže. ( Vymazání) 

☐ Zastavte používání mých osobních údajů 

pro účely popsané níže. ( Omezení 

používání) 

☐ Nesouhlasím s tím, že máte oprávněný 

zájem na zpracování mých údajů. Zastavte 

jakékoli takové zpracování. ( Námitky k 

použití) 

☐Neposílejte mi žádné další přímé 

marketingové materiály (Námitky k 

přímému marketingu) 

☐ Zastavte používání mých osobních údajů 

k automatizovaným rozhodnutím, která se 

mě dotýkají. ( Námitka proti 

automatizovanému zpracování) 

☐Jiné (uveďte další podrobnosti do 

prostoru poskytnutého níže)  

 

Uveďte také souhrnný popis vašeho zájmu nebo žádosti a upřesněte, na základě jakých oprávněných 

důvodů definovaných v GDPR (tj. článku 17 a 18 GDPR) podáváte svou žádost, abychom mohli co 

nejúčinněji vaši žádost zpracovat: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6. Emailová adresa: _______________________________. 

 

7. Pokud podáváte tento formulář v důsledku svého vztahu se společností Belden (nebo některou z našich 

dceřiných společností nebo poboček) jako zákazník, dodavatel nebo partner jakýmkoli jiným způsobem než 

zaměstnanec nebo konzultant, uveďte prosím název svého zaměstnavatele v době tohoto vztahu: 

________________________. 

 

8. Podpis:___________________________. 

 

Datum:_______________________________. 
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