SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS
ŽÁDOST O PŘÍSTUP SUBJEKTU
Vy (dále jen „Subjekt údajů“) máte právo obdržet informace o údajích, které o Vás uchovává společnost Specialized Bicycle Components, Inc. a veškeré její přidružené společnosti (dále jen „my“, „nám“ nebo „společnost
Specialized“). Vezměte na vědomí, že tento formulář se vztahuje pouze na údaje, které o Vás společnost Specialized uchovává. Pokud si přejete vyžádat informace uchovávané prodejci, kteří prodávají výrobky společnosti
Specialized, kontaktuje přímo jednotlivé prodejce. Tento formulář slouží k tomu, abychom potvrdili Vaši totožnost
a abychom mohli lokalizovat Vaše osobní údaje.
Budeme usilovat o to, abychom Vaši žádost vyřídili bez prodlení, v každém případě do jednoho měsíce od doby,
kdy jsme:
• Obdrželi Vaši písemnou žádost (žádost může být v elektronické podobě); nebo
• Obdrželi jakékoli další informace, které od Vás můžeme požadovat za účelem vyhovění Vaší žádosti.
Informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou využity pouze pro účely identifikace osobních údajů,
které požadujete, a pro vyřízení Vaší žádosti. Při podání této žádosti nemusíte vyplnit tento formulář, ale pokud
formuláře vyplníte, bude pro nás jednodušší zpracovat Vaši žádost obratem. Budete-li vyžadovat asistenci, kontaktujte prosím našeho specialistu pro ochranu osobních údajů jedním z níže uvedených způsobů.

ODDÍL 1 Podrobnosti o osobě požadující informace
CELÉ JMÉNO

ADRESA

E-MAILOVÁ ADRESA

KONTAKTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO

ODDÍL 2 Jste Subjektem údajů?
Zaškrtněte prosím příslušné políčko a přečtěte si instrukce, které následují.

ANO

Jsem Subjektem údajů.
(PŘEJDĚTE PROSÍM K ODDÍLU 4)

NE

Jednám jménem Subjektu údajů. Přikládám písemné pověření a doklad totožnosti Subjektu údajů a
vlastní doklad totožnosti (viz níže).
(PŘEJDĚTE PROSÍM K ODDÍLU 3)

Vezměte na vědomí, že můžeme vyžadovat dodatečné informace, abychom ověřili Vaši totožnost. Pokud neshledáme Vaši odpověď ohledně Vaší totožnosti uspokojivou, vyhrazujeme si právo odmítnout vyřízení Vaší žádosti.
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ODDÍL 3 Podrobnosti o Subjektu údajů (pokud se liší od oddílu 1)
Celé jméno

Adresa

E-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

ODDÍL 4 Jaké informace požadujete?
Popište prosím, jaké informace požadujete. Poskytněte prosím veškeré relevantní podrobnosti, o kterých se domníváte, že nám usnadní identifikaci Vámi požadovaných informací.

Informace přiřazené k Vašemu účtu
Uveďte prosím své přihlašovací údaje:

Marketingové informace

Uveďte prosím e-mailovou adresu, na kterou přijímáte naše marketingové materiály:

Rider Metrics

Uveďte prosím Vaše jméno a e-mailovou adresu:

Ostatní

Prosím specifikujte:

ODDÍL 5 Prohlášení
Potvrzuji, že jsem si přečetl/a podmínky a porozuměl/a podmínkám tohoto formuláře Žádosti o přístup subjektu a dosvědčuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé. Potvrzuji, že jsem buď Subjektem údajů,
nebo mám oprávnění jednat jménem Subjektu údajů. Beru na vědomí, že společnost Specialized musí ověřit mou
totožnost a/nebo totožnost Subjektu údajů a může vyžadovat podrobnější informace za účelem lokalizace odpovídajících osobních údajů. Beru na vědomí, že mé právo na informace není absolutní a společnost Specialized může
odmítnout vyhovět mé žádosti, pokud je tato zjevně nepodložená nebo nepřiměřená.

Podpis

Datum
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Doklady, které musí být přiloženy k tomuto formuláři:
• Oprávnění od Subjektu údajů jednat jeho/jejím jménem (pokud lze uplatnit)
Vyplněný formulář laskavě odešlete:
Data Privacy Specialist
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Circle
Morgan Hill, CA 95037
Spojené Státy/USA
Email: PrivacyCare@specialized.com
Oprava údajů
Kontaktujte našeho specialistu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že údaje, které o Vás uchováváme,
jsou nepřesné nebo neaktuální; nebo pokud se domníváte, že bychom nadále neměli zpracovávat Vaše osobní údaje.
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