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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): 

 _______________

 

 

5. Povaha vaší žádosti (zaškrtněte vše, co platí): 
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☐ 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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