Žiadosť dotknutej osoby
Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti slúžia na účely jej spracovania kanceláriami
spoločnosti Squire Patton Boggs pôsobiacimi v Európskej Únii (ďalej len "spoločnosť SPB").
Poskytnuté údaje budú použité iba na účely identifikácie požadovaných údajov a vybavenie
Vašej žiadosti v súlade s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len "nariadenie
GDPR"). Pri vybavovaní Vašej žiadosti môžu byť uvedené údaje zdieľané s právnymi a
administratívnymi zložkami spoločnosti SPB v Spojených štátoch amerických, pričom budú
podliehať štandardným európskym zmluvným ustanoveniam používaným v rámci skupiny, a
takto poskytnuté osobné údaje budú bezpečne uložené až do doby ukončenia priebehu
príslušných postupov.
1.

Údaje o žiadateľovi:

Celé meno:

Meno používané v minulosti (ak sa táto
možnosť na Vás vzťahuje):

Bydlisko, miesto pobytu (adresa):

Predchodzie bydlisko (uveďte tiež dátum,
ku ktorému došlo k zmene) (ak sa táto
možnosť na Vás vzťahuje):

Dátum narodenia:

E-mail (voliteľné):

Telefónny kontakt:

2.

Ste dotknutou osobou? (označte príslušné políčko)



Som dotknutou osobou a svoju totožnosť preukazujem na základe priloženého
dokladu totožnosti a miesta bydliska.



Nie som dotknutou osobou, a konám v jej mene ako zástupca na základe
priloženého písomného plnomocenstva, a svoju totožnosť preukazujem na základe
priloženého dokladu totožnosti a miesta bydliska.

Spoločnosť SPB poskytne predmetné údaje na základe dostatočne preukázanej totožnosti v
súlade s platnými zákonmi, a uistí sa, že žiadateľ má nárok na požadované údaje v súlade s
nariadením GDPR.
Preukazovanie totožnosti závisí od povahy žiadosti a vzťahu k spoločnosti SPB. Napríklad:
zamestnanec spoločnosti SPB alebo jej pracovník preukazuje totožnosť uvedením
zamestnaneckého čísla alebo iného identifikačného pracovno-právneho údaju. Tretia osoba
bez vzťahu k spoločnosti SPB preukazuje totožnosť minimálne dvoma spôsobmi
dostatočnými na účely overenia totožnosti a fyzického miesta bydliska.
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Všetky podklady na účely preukazovania totožnosti odporúčame zasielať vo forme fotokópie
alebo skenu prostredníctvom bezpečných komunikačných prostriedkov (prosíme, nezasielať
originály).
Na účely vybavenia žiadosti uveďte, prosím, Váš vzťah k spoločnosti Squire Patton Boggs:
V prípade nedostatočne preukázanej totožnosti spoločnosť SPB si vyhradzuje právo
odmietnuť poskytnutie požadovaných osobných údajov.
3.

Údaje o dotknutej osobe (ak sú odlišné od údajov v bode 1)

Celé meno:

Meno používané v minulosti (ak sa táto
možnosť na Vás vzťahuje):

Bydlisko, miesto pobytu (adresa):

Predchodzie bydlisko (uveďte tiež dátum,
ku ktorému došlo k zmene) (ak sa táto
možnosť na Vás vzťahuje):

Dátum narodenia:

E-mail (voliteľné):

Telefónny kontakt:

4.
Uveďte jednotlivo uplatňované práva a popíšte spôsob ich uplatnenia do
príslušného poľa. Uveďte podrobný popis, ako napr. príslušný dátum, referencie, atď.
Bližšie informácie o právach fyzických osôb vo vzťahu k ich osobným údajom nájdete
v časti 7 Oznámenia o ochrane osobných údajov a spracúvania osobných údajov
klientov a iných obchodných údajov podľa nariadenia GDPR:
https://squirepattonboggs.com/en/ general-content/european-union-privacy-notice
A.

 Právo na prístup k osobným údajom

B.

 Právo na opravu osobných údajov

C.

 Právo na výmaz osobných údajov
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D.

 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

E.

 Právo na prenosnosť osobných údajov

F.

 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

G.

 Právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním

Ak pri vybavovaní Vašej žiadosti by mohlo dôjsť k odhaleniu údajov inej osoby, a to priamo
alebo nepriamo, spoločnosť SPB predmetné údaje poskytne len na základe udelenia
súhlasu tejto osoby. Za určitých okolností, ak by poskytnutie niektorých, prípadne všetkých,
požadovaných údajov nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných osôb, tieto údaje
spoločnosť SPB pravdepodobne neposkytne, a v takom prípade bude žiadateľ bezodkladne
a s plným odôvodnením vyrozumený o takomto rozhodnutí. Rovnako neposkytne údaje
podliehajúce mlčanlivosti a advokátskemu tajomstvu.
Na niektoré typy žiadostí dotknutej osoby sa vzťahujú osobité podmienky a výnimky. V
prípade, že Vaša žiadosť nespĺňa predpísané podmienky nariadenia GDPR, alebo ich spĺňa
iba čiastočne, spoločnosť SPB Vás o tejto skutočnosti upovedomí písomne.
Spoločnosť SPB poskytne požadované údaje väčšinou bezplatne. Spoločnosť SPB môže
primerane spoplatniť vybavenie žiadosti, ak sa predmetná žiadosť opakuje, alebo je zjavne
neopodstatnená, alebo nadbytočná. Spoločnosť SPB môže tiež primerane spoplatniť
vybavenie žiadosti pri každom jej každom ďalšom vybavení, ak tieto údaje už poskytla. V
poplatku budú zahrnuté administratívne náklady vynaložené na poskytnutie údajov.
5.
Doteraz podané žiadosti dotknutej osoby (ak sa táto možnosť na situáciu
vzťahuje)
Poznámka: Táto časť sa vypĺňa iba v prípade, ak spoločnosť SPB v minulosti pokytla
údaje na základe žiadosti dotknutej osoby.
Dátumy doteraz podaných žiadostí:
Referenčné č.:
Žiadosť podal(i):

6.

Vyhlásenie

3
014-4577-4479/1/EUROPE

Vyhlasujem, že údaje poskytnuté spoločnosti SPB sú podľa môjho najlepšieho vedomia
správne, a som oprávnený podať hore uvedenú žiadosť v súlade s podmienkami nariadenia
GDPR.
Podpis:

Dátum podania žiadosti:

Čo nasleduje ďalej?
V prípade riadne a správne vyplnenej a podanej žiadosti spoločnosť SPB písomne potvrdí
jej prijatie, a po priradení referenčného čísla ju následne spracuje.
V prípade riadne a správne vyplnenej a podanej žiadosti ale nedostatočne preukázanej
totožnosti spoločnosť SPB písomne vyzve žiadateľa o doplnenie dodatočných údajov.
Ak má spoločnosť SPB k dispozícii všetky požadované údaje, predmetná žiadosť bude
vybavená do jedného mesiaca od jej podania. V prípade zložitej žiadosti spoločnosť SPB
predĺži jej vybavenie najneskôr do troch mesiacov, a o tejto skutočnosti upovedomí žiadateľa
do jedného mesiaca od podania žiadosti. Spoločnosť SPB upovedomí žiadateľa o možných
dôvodoch predĺženia lehoty na vybavenie žiadosti.
V prípade nesprávne podanej žiadosti (napr. žiadosť má nedostatky alebo je bez náležitostí)
spoločnosť SPB vráti takúto žiadosť spolu s jej prílohami, a upovedomí žiadateľa o dôvode
zamietnutia žiadosti.
Všetky údaje poskytnuté na základe žiadosti dotknutej osoby na uplatnenie jej práv sú vo
forme kópie. Spoločnosť SPB neposkytuje originály dokumentov.
Doplnenie žiadosti:
Ak po získaní požadovaných údajov sa domnievate, že:


údaje sú nesprávne alebo neúplné; alebo



predmetné údaje by už nemali byť uchovávané; alebo



Vaše údaje sa používajú na účel, o ktorom ste nevedeli, alebo ktorý ste namietali;
alebo



o Vás poskytnuté údaje inej osobe boli nesprávne;

bezodkladne oznámte túto skutočnosť pracovníkovi zodpovednému za vybavovanie žiadostí
(„DSAR Manager") prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky na adresu:
DSAR Manager
Squire Patton Boggs (UK) LLP
Room 4.65
6 Wellington Place
Leeds LS1 4AP
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
DataSubjectRequests@squirepb.com
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