Rekisteröidyn tietopyyntölomake
Kuinka voit tehdä Euler Hermes Suomen hallussa olevia henkilötietojasi koskevan
pyynnön?
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) tai Tietosuojalain
nojalla voit rekisteröityneen ominaisuudessa pyytää meitä vahvistamaan, onko hallussamme sinua
koskevia henkilötietoja; pyytää meiltä kopioita sinua koskevista henkilötiedoista, joita säilytämme,
jaamme tai käsittelemme; kysyä kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään ja kenelle henkilötietojasi
luovutetaan; kysyä mihin logiikkaan automaattinen tietojen käsittely perustuu sekä mitä seurauksia
profiloinnilla on sekä pyytää mitä tahansa henkilötietoihisi liittyviä muita tietoja. Tämä tunnetaan
EU:n tietosuoja-asetuksen tai Tietosuojalain rekisteröidyn tietopyyntönä.
Jotta voisimme käsitellä pyyntösi, meidän on ehkä pyydettävä sinua todistamaan henkilöllisyytesi ja
antamaan meille riittävästi tietoja, jotta voimme paikantaa pyytämäsi henkilötiedot. Täytä tämä
lomake ja palauta se meille tai ota meihin yhteyttä kirjeitse (postin tai sähköpostin kautta) ja liitä
mukaan myös todiste henkilöllisyydestäsi käyttääksesi oikeuttasi pyytää tässä lomakkeessa
kuvattuja tietoja:
Euler Hermes SA, Suomen Sivuliike
Konepajankuja 1
00510 Helsinki
Contact.fi@eulerhermes.com
Vahvistamme vastaanottaneemme pyyntösi ja vastaamme siihen kuukauden sisällä, mikäli
mahdollista.
Osa 1: Henkilö, jota pyyntö koskee (rekisteröity)
Puhuttelu:
Hra/Rva/Nti/Muu
Sukunimi:
Etunimet:
Muut nimet, joista sinut tunnetaan ja jotka saattavat auttaa tietojen
löytämisessä:
Osoite:
Postinumero:
Puhelin:
Sähköposti:
Osa 2: Todiste henkilöllisyydestä
Liitä mukaan kopio jostakin seuraavasta todistaaksesi henkilöllisyytesi: voimassa oleva ja
ajantasainen passi, kuvallinen henkilöllisyystodistus tai ajokortti.
Tällä pyrimme varmistamaan, että lähetämme tietoja ainoastaan rekisteröidylle, emmekä
kolmannelle osapuolelle, jota et ole valtuuttanut. Mikäli mitään näistä ei ole saatavilla, ota yhteyttä
osoitteeseen saadaksesi muita hyväksyttyjä tunnistautumistapoja koskevia neuvoja.

Osa 3: Pyydetyt tiedot
Jotta voisimme käsitellä pyyntösi nopeasti ja tehokkaasti, pyydämme sinua kertomaan
mahdollisimman yksityiskohtaisesti haluamistasi tiedoista.
Haluan, että
 vahvistatte, käsitteleekö Euler Hermes Suomi henkilötietojani
 toimitatte minulle kopion henkilötiedoistani
 toimitatte lisämateriaalia ja selvityksiä seuraavista:
 käsittelyn tarkoitukset
 käsiteltyjen henkilötietojeni ryhmät
 henkilötietojeni vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
 henkilötietojeni suunniteltu säilytysaika, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, kriteerit
säilytysajan määrittämiseen
 oikeuteni korjata tai poistaa henkilötietojani tai rajoittaa tai vastustaa niiden käyttöä ja
valittaa tietosuojaviranomaiselle
 henkilötietojeni lähdettä koskevat tiedot (jos ette keränneet niitä minulta)
 kaikki automatisoitu päätöksenteko, jolla on oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia
minuun, sekä asiaan liittyvä logiikka sekä käsittelystä minulle aiheutuvat seuraukset
 jos henkilötietojani siirretään ulkomaille, asianmukaiset siirtoa koskevat turvatoimet.
Haluan teidän vastaavan pyyntööni ja toimittavan pyytämäni tiedot seuraavasti:
 Postitse  Sähköpostilla
Mikäli mahdollista, rajaa pyyntösi koskemaan tiettyä vakuutusta, palvelua, osastoa, tiimiä, henkilöä
tai tapahtumaa. Ilmoita aikavälit, päivämäärät, nimet tai asiakirjatyypit, kaikki tiedostoviitteet ja
kaikki muut tiedot, jotka saattavat auttaa meitä tietojesi paikantamisessa. Esimerkiksi sähköpostien
kohdalla ilmoita lähettäjien ja vastaanottajien nimet sekä likimääräiset päivämäärät.

Jatka erilliselle paperille, mikäli tarpeen.

Minä,
, vahvistan, että tässä lomakkeessa annetut tiedot ovat
oikein ja että minä ole rekisteröity, jonka nimi on ilmoitettu tässä lomakkeessa. Ymmärrän, että
Euler Hermes Suomen on vahvistettava henkilöllisyyteni ja että heidän on ehkä otettava minuun
uudelleen yhteyttä saadakseen lisätietoja haluamieni henkilötietojen paikantamiseksi. Ymmärrän,
että pyyntöni tulee voimaan vasta, kun Euler Hermes Suomi on vastaanottanut kaikki pyytämänsä
tiedot. Ymmärrän myös, että vaikka tämä pyyntö on maksuton, jos pyydän samoja tietoja uudelleen
tai jos pyyntöni ovat perusteettomia tai liiallisia, Euler Hermes Suomi saattaa velottaa kohtuullisen
käsittelymaksun pyyntöni käsittelemisestä.
Allekirjoitus:

Päivämäärä:

