Formularz wniosku o dostęp do danych
Formularz ten należy wypełnić, jeżeli mamy Pani/Panu dostarczyć kopię Pani/Pana danych
osobowych, w posiadaniu których jesteśmy. Prawo do uzyskania tych informacji wynika z
Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Udostępnimy Pani/Panu ponadto
informacje o dokonanym przetworzeniu Pani/Pana danych osobowych, okresie przechowywania
tych danych osobowych i przysługujących uprawnieniach do naniesienia poprawek, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Będziemy się starać udzielić odpowiedzi bezzwłocznie, a w każdym razie w ciągu 1 miesiąca od:
•

Otrzymania przez nas wniosku na piśmie;

•

Otrzymania przez nas dalszych informacji, o których dostarczenie możemy poprosić w celu
spełnienia Pani/Pana prośby.

Informacje dostarczone nam w tej postaci będą wykorzystywane wyłącznie do celów identyfikacji
danych osobowych, o które Pan(i) prosi i udzielenia odpowiedzi. Złożenie wniosku jest możliwe
również bez wypełnienia tego formularza, jednak wypełnienie go ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie
wniosku.
CZĘŚĆ 1: Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Adres

Telefon
Email
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CZĘŚĆ 2: Czy jest Pan(i) osobą, której dane dotyczą?
Proszę zakreślić odpowiednią kratkę i przeczytać wskazówki poniżej.
TAK: Jestem osobą, której dane dotyczą. Załączam dowód mojej tożsamości (patrz poniżej).
(przejdź do części 4)
NIE: Działam w imieniu osoby, której dane dotyczą. Załączam pisemne upoważnienie
osoby, której dane dotyczą i dowód jej oraz mojej tożsamości (patrz poniżej).
(przejdź do części 3)
Aby mieć pewność, że ujawniamy dane właściwej osobie, potrzebujemy Pani/Pana dowodu
tożsamości i miejsca zamieszkania. Prosimy dostarczyć nam fotokopię lub skan (nie oryginały)
jednego lub obu poniższych:
1) 1)
Dowód tożsamości
Paszport, prawo jazdy ze zdjęciem, dowód osobisty, świadectwo urodzenia.
2) Potwierdzenie adresu
Rachunek za media, wyciąg bankowy, wyciąg z karty kredytowej (nie starszy niż 3
miesiące); ważne prawo jazdy; ważny abonament TV; rachunek za podatek lokalny,
zaświadczenie urzędu skarbowego o zapłaceniu podatków (nie starsze niż rok).
Zweryfikujemy w stosowny sposób tożsamość wnioskodawcy i możemy poprosić o dalsze
informacje.
CZĘŚĆ 3: Dane osoby, której dane dotyczą (jeżeli jest to inna osoba niż ta wymieniona w części 1)
Imię i nazwisko
Adres

Telefon
Email
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CZĘŚĆ 4: Jakich informacji Pan(i) szuka?
Prosimy opisać, jakich informacji Pan(i) szuka. Prosimy podać wszystkie szczegóły, które mogą nam
ułatwić znalezienie właściwych informacji.

Uwaga: jeżeli żądane informacje bezpośrednio lub pośrednio ujawniają dane innej osoby,
będziemy musieli uzyskać zgodę tej osoby, zanim będziemy mogli pokazać je Pani/Panu. W
pewnych okolicznościach, jeżeli ujawnienie miałoby negatywny wpływ na prawa i swobody innych
osób, możemy nie być w stanie ujawnić Pani/Panu tych informacji i w takim przypadku
powiadomimy Panią/Pana o tym niezwłocznie wraz z podaniem pełnych powodów tej decyzji.
W większości przypadków będziemy mogli udostępnić Pani/Panu kopie żądanych informacji,
jednak zastrzegamy sobie prawo do odmowy udostępnienia ich, gdyby wymagało to
nieproporcjonalnego wysiłku lub w myśl Artykułu 12 RODO do pobrania opłaty lub odmowy
spełnienia życzenia, gdyby uznano je za „w sposób oczywisty nieuzasadnione lub wygórowane”.
Dołożymy jednak wszelkich starań w celu dostarczenia w miarę możliwości dokładnego
streszczenia informacji w odpowiedniej postaci.
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CZĘŚĆ 5: Informacje na temat zbierania i przetwarzania danych
Prosimy zakreślić odpowiednie kratki, jeżeli chciał(a)by Pan(i) otrzymać informacje na następujące
tematy:
Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe
Komu ujawniamy Pani/Pana dane osobowe
CZĘŚĆ 6: Ujawnianie obrazów TV przemysłowej
Czy gdyby informacje, których Pan(i) szuka, były dostępne w postaci obrazów wideo
zarejestrowanych przez nasze kamery monitoringu, wystarczyłoby Pani/Panu obejrzenie tych
obrazów?
TAK
NIE
CZĘŚĆ 7: Oświadczenie
Uwaga: próby wprowadzenia w błąd mogą być ścigane sądownie.
Potwierdzam, że przeczytałam/przeczytałem i zrozumiałam/zrozumiałem warunki niniejszego
formularza wniosku o dostęp do danych i zaświadczam, że informacje zawarte w tym wniosku do
Brigade Electronics Group Plc i/lub spółek od niej zależnych są prawdziwe. Wiadomo mi, że
Brigade Electronics Group Plc i/lub spółki od niej zależne musi potwierdzić tożsamość moją/osoby,
której dotyczą dane i że może okazać się niezbędne uzyskanie bardziej szczegółowych informacji w
celu znalezienia właściwych danych osobowych.
Podpis……………….
Data.............................................
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Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
•

Dowód swojej tożsamości (patrz część 2)

•

Dowód tożsamości osoby, której dotyczą dane (jeżeli jest to inna osoba niż ta wymieniona
powyżej)

•

Upoważnienie osoby, której dotyczą dane, do działania w jej imieniu (jeżeli dotyczy)

Prosimy wysłać wypełniony formularz na adres:
Data Protection Officer
Brigade Electronics Group Plc
Brigade House
The Mills
Station Road
South Darenth
Kent
DA4 9BD
Zjednoczone Królestwo
Email: privacy@brigade-electronics.com
Telefon: +44 (0) 1322 420 300
Prostowanie informacji
Gdyby po otrzymaniu żądanych informacji stwierdził(a) Pan(i), że:
•

informacje te są nieprawidłowe lub nieaktualne;

•

nie powinniśmy już przechowywać tych informacji;

•

korzystamy z tych informacji do celu, o którym Pan(i) nie wiedział(a);

•

mogliśmy przekazać nieprawidłowe informacje dotyczące Pani/Pana komuś innemu;

proszę natychmiast powiadomić naszego pracownika ds. ochrony danych.

kwiecień 2018

strona 5 z 5

