Žádost subjektu údajů o přístup
Tento formulář musíte vyplnit, pokud si chcete vyžádat informace vztahující se k GDPR a Vašim osobním
údajům, nebo naopak, pokud chcete uplatnit práva subjektu údajů v souladu s GDPR. V současnosti jste
oprávněni získat tyto informace v souladu s nařízením EU General Data Protection Regulation (GDPR),
platným od 25. května 2018. Také Vám poskytneme informace o veškerém prováděném zpracování
Vašich osobních údajů, o době uchovávání Vašich osobních údajů, a veškerých možných právech
týkajících se oprav, výmazu, nebo omezení zpracování. Budeme usilovat o to, abychom okamžitě a
nejpozději do jednoho měsíce reagovali na následující:



Obdržíme Vaši písemnou žádost, která bude obsahovat všechny a úplné požadované informace,
které jsou uvedeny níže; nebo
Obdržíme jakékoli dodatečné informace, které si od Vás vyžádáme, abychom mohli splnit Vaše
požadavky. Informace, které poskytnete v tomto formuláři, budou použity pouze pro účely
identifikace osobních údajů, které požadujete, a pro vyřízení Vaší žádosti. Nejste povinni tuto
žádost vyplnit, abyste vznesli požadavek, ale pokud tak uděláte, umožníte nám rychlejší
zpracování Vašeho požadavku.

SEKCE 1: Informace o osobě požadující informace
Celé jméno:
Adresa:
Uveďte adresu, město,
stát/region, zemi, PSČ

Kontaktní telefonní číslo:
Emailová adresa:

SEKCE 2: Jste subjekt údajů? Doklad totožnosti.
Označte příslušné okénko a přečtěte si instrukce, které jsou k němu připojeny.
 ANO: Jsem subjekt údajů. Přikládám doklad své totožnosti (viz níže).
 NE: Jednám v zastoupení subjektu údajů. Přikládám písemné zplnomocnění subjektem údajů a
doklad totožnosti subjektu údajů a mé vlastní totožnosti (viz níže).

(prosíme, vyplňte Sekci 3 níže)
Abychom zajistili, že vydáváme údaje správné osobě, požadujeme od Vás doklad Vaší totožnosti a Vaší
adresy.
Pokud si nejsme jisti, že jste ten, kdo tvrdíte, že jste, vyhrazujeme si právo odmítnout splnit Váš
požadavek.

SEKCE 3
Informace o subjektu údajů (pokud se liší od Sekce 1)
Celé jméno:
Adresa:
Uveďte adresu, město,
stát/region, zemi, PSČ
Kontaktní telefonní číslo:
Emailová adresa:

SEKCE 4: Typ a specifika žádosti. Vyberte jednu nebo víc možností níže.

V případě žádosti

o obecné informace, uveďte, prosím, detaily požadovaných informací.
Uveďte, prosím, webovou stránku, která shromáždila Vaše osobní údaje, pokud ji znáte.

□
□
□
□
□

Navštívená webová stránka (pokud je známá)
Thermofisher.com
Fishersci.xx (stránky země EU, např. fishersci.fr)
Fishersci.com
Thermofisher.cz
apps.thermofisher.com (Thermofisher Cloud)

Uveďte, prosím, typ žádosti, kterou podáváte.
Typ žádosti
CIR0 Žádost o obecné informace

Popis
Vyžádat obecné informace související s ochranou údajů v
Thermo Fisher. Může obsahovat témata, jako:
 Obecné otázky na ochranu údajů
 Ohledně informací: komu můžou být Vaše osobní
údaje sděleny
 Proč zpracováváme Vaše údaje
 Zdroj Vašich osobních údajů

CIR1 Žádost o osobní údaje

Žádost o informace, které jsme shromáždili

CIR2 Aktualizace osobních údajů

Opravte nebo aktualizujte Vaše osobní informace, které
uchováváme
Výmaz a/nebo anonymizace Vašich osobních informací, které
jsme shromáždili
Změňte Váš předchozí souhlas ohledně používání Vašich
osobních údajů
Nepoužitelné Thermo Fisher Scientific Inc neprovádí
automatické rozhodování.
Odvolejte dříve udělený souhlas

CIR3 Výmaz osobních údajů
CIR5 Změna preferencí
CIR4 Automatické rozhodnutí
neudělit souhlas
CIR6 Odvolání souhlasu

Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud informace, které požadujete, odhalí informace, ať přímo nebo
nepřímo, o jiné osobě, budeme nuceni získat souhlas od této osoby dříve, než Vám tyto informace
poskytneme k nahlédnutí. Za určitých okolností, a to tam, kde by zveřejnění negativně ovlivnilo práva a
svobody jiných, Vám možná ty informace nebudeme schopni sdělit, o čemž budete okamžitě
informováni, a to včetně plného zdůvodnění pro takové rozhodnutí.
I když Vám ve většině případů s potěšením poskytneme kopie informací, které požadujete, vyhrazujeme
si právo, a to v souladu s Článkem 12 GDPR, účtovat si poplatek nebo odmítnout žádost, pokud je
považována za „zjevně neopodstatněnou nebo nepřiměřenou“. Vynaložíme však veškeré úsilí, abychom
Vám poskytli uspokojivou formu přístupu nebo případně souhrn informací.

SEKCE 5: Prohlášení
Mějte na paměti, že každý pokus o uvedení v omyl může vést k soudnímu stíhání. Potvrzuji, že jsem četl
a pochopil podmínky tohoto formuláře přístupu subjektu a potvrzuji, že informace poskytnuté v této
žádosti Státní evidenci Skotska jsou pravdivé. Beru na vědomí, že Státní evidence Skotska si bude
potřebovat ověřit moji identitu / identitu subjektu údajů, a možná bude nutné získat detailnější
informace, aby lokalizovala správné osobní údaje.

Podpis………………………………………………………………………………………………….. Datum……………………………
Dokumenty, které musí být přiloženy k této žádosti:
 Důkaz Vaší identity (viz odstavec 2)
 Důkaz identity subjektu údajů (pokud se liší od výše uvedeného)
 Zplnomocnění subjektem údajů k jednání jeho jménem (pokud je to použitelné)
Vyplněný formulář, prosím, vraťte (komu):

Emailem na: DataPrivacy@thermofisher.com

Rezidenti Evropského hospodářského prostoru (EHP):
Thermo Fisher Scientific
K rukám: Data Protection
Officer (Pověřenec pro ochranu
údajů)
London, W1B 3HR
United Kingdom

Oprava informací
Pokud po obdržení informací, které jste si vyžádali, nabudete názoru, že:
 informace jsou nesprávné nebo neaktuální; nebo
 že bychom tyto informace již dále neměli uchovávat; nebo
 že používáme Vaše informace pro účely, kterých jste si nebyli vědomi;
 že jsme možná předali nepřesné informace o Vás někomu dalšímu;
potom byste toto měli oznámit našemu Pověřenci pro ochranu údajů na jedné z výše uvedených adres.

