Žiadosť dotknutých osôb
Predmetom tejto žiadosti je uplatnenia práva dotknutej osoby na základe ustanovenia čl. 15-22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie
o ochrane osobných údajov, ďalej len "nariadenie"), teda práva na:
Prístup k svojim osobným údajom; opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov; vymazanie svojich osobných údajov; obmedzenie spracovanie svojich osobných
údajov; prenosnosť svojich osobných údajov; namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov; nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane
profilovania
Spoločnosť DHL Parcel Slovensko s.r.o. so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava použije tento formulár ku spracovaniu požiadavky na výkon určeného práva
a k identifikácii užívateľa.

Osobné údaje žiadateľa

Meno

Priezvisko

Vypĺňa DHL (overené podľa dokladu totožnosti)

Dátum
narodenia

Miesto
narodenia

Titul

Vypĺňa DHL

Bol/a som zamestnancom
DHL Parcel Slovensko s.r.o.

Adresa trvalého pobytu

Pokia¾ zaškrtnuté

Identifikaèné èíslo

Ulica

Vypĺňa DHL (overené podľa dokladu totožnosti)

Popisné/
Orientaèné èíslo

Obec

PSÈ

Obec

PSÈ

Vypĺňa DHL

Ďalšia adresa

Ulica

Vypĺňa DHL (overené podľa dokladu totožnosti)

Popisné/
Orientaèné èíslo
Vypĺňa DHL

Kontaktné
Telefón
údaje

E-mail

Dátová
schránka

V prípade, že bude vybrané zaškrtávacie pole u kontaktu E-mail / Dátová schránka, bude odpoveď na Vašu žiadosť poslaná prostredníctvom tohto kontaktu,
v opačnom prípade (nie je vybrané) bude odpoveď poslaná na Vašu kontaktnú alebo trvalú adresu.
Iba v prípade, že Vaša žiadosť bola doručená do spoločnosti DHL Parcel Slovensko s.r.o. fyzicky (zásielkovou službou) alebo E-mailom alebo dátovou schránkou,
bude na ňu odpovedané rovnakou cestou

Po vyplnení tohto formulára na prevádzke DHL Parcel Slovensko s.r.o. bude poverenou osobou vykonaná kontrola totožnosti a správnosti zadaných údajov podľa
dokladu totožnosti. Aby bolo možné vyhovieť Vašej žiadosti, je nutné spoľahlivo overiť Vašu totožnosť. Pokiaľ bude formulár podaný v elektronickej podobe, je nutné
k žiadosti priložiť naskenovanú kópiu s Vaším overeným podpisom. Bez tejto podmienky nie je možné realizovať výkon Vášho práva podľa Nariadenie 2016/679 (EÚ).
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Osobné údaje zástupcu

(vyplňte len v prípade ak žiadate prostredníctvom splnomocnenia)

Meno

Priezvisko

Vypĺňa DHL (overené podľa dokladu totožnosti)

Dátum
narodenia

Miesto
narodenia

Titul

Vypĺňa DHL

Adresa trvalého pobytu

Ulica

Vypĺňa DHL (overené podľa dokladu totožnosti)

Popisné/
Orientaèné èíslo

Obec

PSÈ

Vypĺňa DHL

Pokiaľ využijete možnosť podania tohto formulára prostredníctvom splnomocnenia je nutné doložiť notársky overenú plnú moc a jej kópiu priložiť k formuláru.

Žiadateľ uplatňuje právo na:
Prístup ku svojim osobným údajom
Hodiace sa zaškrtnite

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov
Hodiace sa zaškrtnite
Žiadam opraviť:

Vymazanie svojich osobných údajov
Hodiace sa zaškrtnite
Žiadam vymazať:
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Vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
Hodiace sa zaškrtnite

ÁNO

NIE

Namietam proti zneniu / ustanoveniu:

Presne popíšte proti čomu svoju námietku podávate. Pre rýchlejšiu orientáciu uveďte identifikačné údaje zmluvy.

Obmedzenie spracovania osobných údajov
Hodiace sa zaškrtnite

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Žiadam obmedziť:

Z dôvodu:

Prenositeľnosť svojich osobných údajov
Hodiace sa zaškrtnite
Žiadam preniesť tieto údaje:

K tomuto prevádzkovateľovi údajov:

Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania alebo profilovania
Hodiace sa zaškrtnite

ÁNO

NIE

Žiadam o prevedenie zásahu proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu:

Spoločnosť DHL Parcel Vám do 30tich dní od podania žiadosti poskytne požadované informácie alebo vybaví Vašu žiadosť, či napíše postupy,
ktoré budú viesť k uspokojeniu predmetu Vašej žiadosti. Kontaktovať Vás budeme i v prípade, že Vašej žiadosti nemôžeme vyhovieť. Informácie, ktoré boli poskytnuté spoločnosti DHL Parcel Slovensko s.r.o. prostredníctvom tohto formulára, budú archivované po dobu 2 rokov
s ohľadom na obhajobu oprávnených záujmov a právnych nárokov.
V prípade, že bude žiadosť vyhodnotená spoločnosťou DHL Parcel Slovensko s.r.o. ako neprimeraná, môže ju ako takú zamietnuť alebo vymerať
poplatok, o ktorom Vás bude informovať a zároveň takisto požadovať súhlas s úhradou vymeraného poplatku a na základe toho bude žiadosť
spracovaná.
Potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú správne a pravdivé a som oprávnený(á) s nimi
nakladať. Beriem na vedomie, že v prípade, že sa ukáže toto moje prehlásenie ako nepravdivé, preberám zodpovednosť a dôsledky
za nakladanie s osobnými údajmi poskytnutými v tejto žiadosti.

Za DHL Parcel Slovensko s.r.o. prevzal

Dátum a podpis Žiadate¾a

Vypĺňa DHL iba v prípade podania žiadosti na depe spoločnosti
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