Andmesubjekti juurdepääsutaotluse vorm
Kuidas taotleda juurdepääsu enda andmetele, mida
säiltab Euler Hermes Eesti, Baltic HUB in Finland,
Euler Hermes SA, Suomen Sivuliike
ELi andmekaitse üldmääruse võite teie kui andmesubjekt taotleda meilt kinnitust selle kohta, kas
säilitame teie isikuandmeid; küsida isikuandmetest, mida säilitame, jagame või töötleme, koopiaid;
paluda teavet selle kohta, kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse; ja kellele teie isikuandmeid
edastatakse; kuidas teie andmeid automaatselt töödeldakse ja mis võivad olla profileerimise
tagajärjed; ning muud teavet teie isikuandmete kohta. Seda nimetatakse andmekaitse üldmääruses
andmesubjekti juurdepääsutaotluseks.
Teie taotluse rahuldamiseks võime paluda teil oma isikut tõendada ja esitada piisavalt teavet
soovitud isikuandmete leidmiseks. Kui soovite nimetatud õigust kasutades taotleda selles vormis
kirjeldatud teavet, täitke vorm ja tagastage see meile või võtke meiega ühendust kirjalikult (posti või
e-posti teel) oma isikut tuvastades:
Euler Hermes Eesti, Baltic HUB in Finland
Euler Hermes SA, Suomen Sivuliike
Konepajankuja 1, FI-00510 Helsinki
Privacy.fi@eulerhermes.com
Kinnitame taotluse kättesaamist ja vastame sellele võimaluse korral ühe kuu jooksul alates taotluse
saamisest.

1. osa. Isik, kellega taotlus on seotud (andmesubjekt)
Tiitel: Hr/pr/muu perekonnanimi:
Eesnimed:
Teie teised nimed, mis võivad otsingut hõlbustada: Aadress:
Postiindeks:
Telefon:
E-post:

2. osa. Isiku tõendamine
Lisage oma isiku tõendamiseks üks järgmistest koopiatest: pass või fotoga isikutunnistus, juhiluba,
sünnitunnistus vms.
Sellega tagame, et teave saadetakse ainult andmesubjektile, mitte kolmandale isikule, keda te ei
ole volitanud. Kui ühtegi ülalkirjeldatud dokumenti ei ole võimalik esitada, võtke ühendust aadressil
privacy.fi@eulerhermes.com ja küsige nõu muude sobivate tuvastusviiside kohta.

3. osa. Taotletav teave
Selleks et aidata meil teie taotlust kiiresti ja tõhusalt rahuldada, esitage soovitud teabe kohta
võimalikult palju andmeid.
Palun teilt järgmist.
 Kinnitada, kas Euler Hermes Eesti töötleb minu isikuandmeid.
 Esitada minu isikuandmete koopia.
 Esitada toetavaid ja selgitavaid materjale järgmiselt:
 töötlemise eesmärgid,
 minu isikuandmete töötlemise kategooriad,
 minu isikuandmete saajad või saajate kategooriad,
 minu isikuandmete säilitamise kavandatav kestus, või kui see ei ole võimalik, kriteeriumid
selle perioodi määramiseks,
 minu õigused andmeid parandada või kustutada, piirata või keelata nende töötlemist ja
esitada kaebus andmekaitseametile,
 teave isikuandmete allika kohta (kui te ei kogunud andmeid minult),
 teave mis tahes automaatsete otsuste kohta, millel on minu suhtes õiguslikud või muud
sarnased tagajärjed, nagu ka teave nimetatud otsuste vastuvõtmise korra ja andmete
töötlemise tagajärje kohta,
 minu andmete välisriiki edastamise korral sellega seotud kohustuslikud kaitsemeetmed.
Palun vastake päringule ja esitage nõutud teave järgmiselt.
 Posti teel  E-posti teel
Võimaluse korral piirduge oma päringus konkreetse eeskirja, teenuse, osakonna, meeskonna, isiku
või juhtumiga. Palun lisage perioodid, kuupäevad, nimed või dokumenditüübid, faili viited ja muu
teave, mis võib meil võimaldada teie andmeid leida. Näiteks e-kirjade puhul märkige saatjate ja
saajate nimed ja ligikaudsed kuupäevad.

Vajaduse korral jätkake eraldi lehel.
Mina,
, kinnitan sellel vormil esitatud teabe õigsust ning et olen
andmesubjekt, kelle nimi on sellel vormil kirjas. Saan aru, et Euler Hermes Eesti peab isiku
tuvastamist kinnitama ning soovitud isikuandmete leidmiseks võib osutuda vajalikuks lisateabe
küsimine. Saan aru, et päring hakkab kehtima alles siis, kui olen esitanud kogu Euler Hermes Eesti
soovitud teabe. Ühtlasi mõistan, et kuigi päringu esitamine on tasuta, võib Euler Hermes Eesti
küsida päringu menetlemiseks põhjendatud haldustasu, kui küsin sama teavet uuesti või esitan
põhjendamatuid või liigseid päringuid.
Allkiri:

Kuupäev:

