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Účelem tohoto formuláře je usnadnit výkon práv v souvislosti s osobními údaji, které zpracovává  

ASMODEE GROUP jakožto správce údajů.  

Řádně vyplněný formulář zašlete na tuto poštovní adresu:  

ASMODEE GROUP – Zygomatic Studio – Data Protection Department 

18 rue Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt 

nebo na tuto e-mailovou adresu: donneespersonnelles-group@asmodee.com 

 

 
Totožnost 

Vaše jméno: _________________________________________________________________________________  

 

Adresa (poštovní nebo e-mailová):  

  

 

Zaškrtněte prosím  adresu bydliště, nebo  adresu pracoviště, na níž si přejete zaslat odpověď 

 

Pokud zvolíte adresu pracoviště, uveďte prosím název společnosti:   

  

 

Abychom mohli určit, v jakých systémech se pravděpodobně nacházejí vaše údaje, zaškrtněte prosím okénko, které 
popisuje váš vztah k Asmodee Group: 

 Jednotlivec – spotřebitel nebo zákazník 

 Bývalý zaměstnanec nebo dodavatel 

 Rodinný příslušník, osoba závislá, příjemce nebo nouzový kontakt zaměstnance 

 Zákazník nebo obchodní partner zaměstnance Asmodee Group 

 Dodavatel nebo prodejce zaměstnance Asmodee Group 

 Uchazeč o zaměstnání 

 Jiné – prosím uveďte  
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Pokud je možné, že vaše údaje jsou uvedeny pod jiným jménem nebo uživatelským jménem, uveďte prosím toto 
jméno a důvod jeho změny: 

  

  

  

  

 

Bude-li mít Asmodee Group oprávněné pochybnosti o vaší totožnosti, může si vyžádat další potřebné informace, 
včetně kopie dokladu s podpisem subjektu údajů. 

 

Informace týkající se žádosti 

Pokud žádáte o přístup k vašim osobním údajům, potvrďte prosím, že tyto osobní údaje lze zaslat e-mailem na 
výše uvedenou adresu:  

  

  

  

  

 

Pokud žádáte o přenositelnost vašich osobních údajů k jinému subjektu údajů, uveďte prosím níže jeho adresu a 
kontaktní údaje: 

  

  

  

  

 

Pokud žádáte o opravu vašich osobních údajů, uveďte prosím, které osobní údaje si přejete opravit nebo doplnit: 
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Pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, upřesněte prosím dané zpracování a uveďte, na kterém 
z těchto důvodů je vaše žádost založena: 

 Asmodee Group vaše osobní údaje ke svému zpracování již nepotřebuje, nicméně tyto údaje potřebujete vy 

pro stanovení, výkon nebo obranu právního nároku  

 Vznesli jste námitku vůči zpracování  

 Zpochybnili jste přesnost vašich osobních údajů 

 Zpracování je nezákonné a vy si nepřeje údaje smazat, nýbrž žádáte místo toho o omezení jejich použití  

  

  

  

  

 

Pokud žádáte o smazání vašich osobních údajů, upřesněte prosím, které osobní údaje si přejete smazat, a vyberte 
důvod pro tuto žádost z těchto možností: 

 Vaše osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo zpracovány 
 Odvoláváte svůj souhlas 
 Vznášíte námitku vůči zpracování údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování 
 Osobní údaje byly zpracovány nezákonně 

Pokud nezaškrtnete žádný z těchto důvodů, Asmodee Group nebude moci vyhovět vaší žádosti. 

  

  

  

  

 

Pokud chcete podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, uveďte prosím níže důvody vaší námitky. 

Námitka se musí týkat pouze zpracování údajů na základě oprávněných zájmů  Asmodee Group. Asmodee Group 
nebude moci vyhovět vaší námitce, pokud prokáže, že existují naléhavé legitimní důvody pro dané zpracování, 
které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obrany zákonných 
nároků. 

  

  

  

  

Informace týkající se stížnosti 
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Chcete-li podat stížnost, uveďte prosím podrobnosti níže:  

  

  

  

  

Osobní údaje shromážděné v tomto formuláři jsou určeny pro Oddělení ochrany údajů Asmodee Group, aby mohlo 
reagovat na vaši stížnost nebo potvrdit vaše práva subjektu údajů. V souladu s ustanoveními zákona o ochraně 
osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů a nařízením GDPR máte za určitých podmínek 
právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na vznesení námitky a omezení zpracování údajů a 
právo na přenositelnost údajů. Více informací o vašich právech a o tom, jak Asmodee Group zpracovává vaše osobní 
údaje, najdete v příslušném prohlášení o ochraně údajů.  

 


