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Celem tego formularza jest ułatwienie realizacji praw związanych z przetwarzanymi danymi
osobowymi przez ASMODEE GROUP w charakterze administratora danych.
Prosimy o przesłanie należycie wypełnionego formularza na następujący adres pocztowy:
GRUPA ASMODEE - Zygomatic Studio - Dział Ochrony Danych
18 rue Jacqueline Auriol - 78280 Guyancourt
lub na następujący adres e-mail: donneespersonnelles-group@asmodee.com

Dane osobowe
Twoje imię: __________________________________________________________________________________

Adres (adres korespondencyjny i/lub mailowy):

Czy adres wybrany do wysłania odpowiedzi jest  adresem zamieszkania czy  adresem miejsca pracy

Jeśli wybrano adres miejsca pracy, podaj nazwę swojej firmy:

Aby pomóc nam zidentyfikować systemy, które mogą zawierać informacje o Tobie, zaznacz pola opisujące Twoje
relacje z Asmodee Group:
 Osoba fizyczna - Konsument lub klient
 Były pracownik lub wykonawca
 Członek rodziny pracownika, osoba pozostająca na utrzymaniu, beneficjent lub osoba do kontaktu w nagłych
wypadkach
 Pracownik klienta biznesowego lub partnera biznesowego Grupy Asmodee
 Pracownik dostawcy lub sprzedawcy Asmodee Group
 Poszukujący pracy
 Inne - proszę sprecyzować
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Jeśli Twoje dane mogą znajdować się pod inną nazwą użytkownika / nazwą, podaj tę nazwę użytkownika / nazwę
i powód zmiany:

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, Asmodee Group może poprosić o dodatkowe
wymagane informacje, w tym kopię dokumentu tożsamości opatrzonego podpisem osoby, której dane dotyczą.

Szczegóły zgłoszenia
W przypadku prośby o dostęp do swoich danych osobowych prosimy o potwierdzenie, że dane osobowe mogą
zostać przesłane e-mailem na powyższy adres:

Jeśli poprosisz o przeniesienie Twoich danych osobowych do innego administratora danych, podaj poniżej adres i
dane kontaktowe tego administratora:

W przypadku prośby o sprostowanie danych osobowych prosimy o podanie danych osobowych do sprostowania
lub uzupełnienia:
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Jeżeli poprosisz o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, określ, jakiego rodzaju czynności
przetwarzania dotyczą, oraz określ, która z poniższych przyczyn jest podstawą Twojego żądania ograniczenia:





Asmodee Group nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne Tobie w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych
Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania
Kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w
zamian ograniczenia ich wykorzystywania

W przypadku prośby o usunięcie danych osobowych prosimy o wskazanie danych osobowych do usunięcia oraz
uzasadnienie tego żądania spośród następujących powodów:





Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
Wycofujesz swoją zgodę
Sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania
Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

Jeśli nie ma żadnego z tych powodów, Asmodee Group nie będzie w stanie pozytywnie odpowiedzieć na Twoją
prośbę.

Jeżeli chcesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o wskazanie poniżej
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, uzasadniających sprzeciw.
Dla Twojej informacji sprzeciw będzie dotyczył wyłącznie czynności przetwarzania opartych na prawnie
uzasadnionych interesach Asmodee Group. Grupa Asmodee nie udzieli przychylnej odpowiedzi na Twoją prośbę o
sprzeciw, jeśli Grupa Asmodee wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które
są nadrzędne w stosunku do interesów, Twoich praw i wolności lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń
prawnych.
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Szczegóły reklamacji
W przypadku chęci złożenia reklamacji prosimy o podanie poniższych danych:

Dane osobowe zebrane w tym formularzu są przeznaczone do Działu Ochrony Danych Asmodee Group w celu
udzielenia odpowiedzi na Twoją skargę lub dochodzenia Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z
postanowieniami znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. Oraz RODO i pod
pewnymi warunkami przysługuje Ci prawo do wglądu, sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych . Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich praw i sposobu,
w jaki Asmodee Group przetwarza Twoje dane osobowe, zapoznaj się z odpowiednią Informacją o ochronie
prywatności.

