Datu subjekta piekļuves pieprasījuma veidlapa
Kā pieteikties uz saviem personas datiem, kas atrodas
Euler Hermes Latvija, Baltic HUB in Finland, Euler
Hermes SA, Suomen Sivuliike rīcībā
Saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (EU General Data Protection Regulation,
GDPR) jūs kā datu subjekts varat lūgt mums informēt, vai mūsu rīcībā ir jūsu personas dati; par
jūsu personas datu kopijām, kuras ir mūsu rīcībā, kuras kopīgojam vai apstrādājam; par laiku, cik
ilgi jūsu dati tiks uzglabāti; par jūsu personas datu saņēmēju identitāti; par personas datu
automātiskas apstrādes loģiku, par jebkāda veida profilēšanas sekām un par jebkādu informāciju,
kas saistīta ar jūsu personas datiem. Saskaņā ar GDPR tas ir zināms kā datu subjekta piekļuves
pieprasījums.
Lai izskatītu jūsu pieprasījumu, mēs varam pieprasīt jums pierādīt savu identitāti un sniegt
pietiekamu informāciju, lai atrastu jūsu pieprasītos personas datus. Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un
iesniedziet to mums, vai arī rakstiski sazinieties ar mums (pa pastu vai e-pastu), lai izmantotu savas
tiesības pieprasīt informāciju, kas norādīta šajā veidlapā, kā arī pierādiet savu identitāti:
Euler Hermes Latvija, Baltic HUB in Finland
Euler Hermes SA, Suomen Sivuliike
Mannerheimintie 105
FI-00280 Helsinki
Privacy.fi@eulerhermes.com
Mēs apstiprināsim drošu saņemšanu un, ja tas būs iespējams, atbildēsim uz jūsu pieprasījumu
viena mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma.
1. daļa: Persona, uz kuru attiecas pieprasījums (datu subjekts)
Uzruna: Kungs / kundze
Uzvārds:
Vārds:
Jebkurš cits vārds, pēc kura jūs esat zināms un kas var palīdzēt meklēšanā:
Adrese:
Pasta indekss:
Tālrunis:
E-pasts:
2. daļa: Identitātes pierādījums
Lūdzu, pievienojiet kopiju no viena no šiem identitāti pierādošajiem dokumentiem: pase vai
identifikācijas karte ar fotogrāfiju.

Tas nepieciešams, lai nodrošinātu to, ka nosūtām informāciju tikai datu subjektam, nevis trešajai
personai, kuru jūs neesat pilnvarojis.

3. daļa: Pieprasītā informācija
Lai palīdzētu mums ātri un efektīvi apstrādāt jūsu pieprasījumu, lūdzu, sniedziet pēc iespējas
precīzākus datus par informāciju, kuru vēlaties iegūt.
Es vēlētos, lai jūs:
 apstiprinātu, vai Euler Hermes Latvija apstrādā manus personas datus.
 Izniedzat manu personas datu kopiju.
 Izsniedzat papildu un paskaidrojošus materiālus par:
 datu apstrādes nolūkiem;
 manu apstrādāto personas datu kategorijām;
 manu personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām;
 manu personas datu paredzamo glabāšanas periodu vai, ja tas nav iespējams, par
kritērijiem, kas izmantoti, lai šo periodu noteiktu;
 manām tiesībām labot vai dzēst personas datus, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret to
apstrādi un par tiesībam iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei;
 informāciju attiecībā uz personas datu avotu (ja tie nav ievākti no manis);
 jebkādu automatizētu lēmumu pieņemšanu, kas mani var juridiski vai citādi līdzīgi
ietekmēt, kā arī par iesaistīto loģiku un datu apstrādes ietekmi uz mani;
 attiecīgajiem drošības pasākumiem, kas saistīti ar datu nodošanu gadījumos, kad mani
personas dati tiek nosūtīti uz ārzemēm.
Es vēlētos, lai jūs atbildētu uz manu pieprasījumu un sniegtu manis pieprasīto informāciju šādā
veidā:
pa pastu pa e-pastu
Ja iespējams, lūdzu, veiciet savu pieprasījumu tikai par konkrētu politiku, pakalpojumu, nodaļu,
komandu, personu vai atgadījumu. Lūdzu, iekļaujiet termiņus, datumus, dokumentu nosaukumus
vai veidus, jebkādas atsauces uz failiem un jebkādu citu informāciju, kas mums var palīdzēt atrast
jūsu datus. Piemēram, attiecībā uz e-pastiem, lūdzu, norādiet sūtītāju un adresātu vārdus un
aptuvenos datumus.

Ja nepieciešams, lūdzu, turpiniet uz atsevišķas papīra lapas.
Es,
, apstiprinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija ir pareiza
un ka esmu datu subjekts, kura vārds ir norādīts šajā veidlapā. Es saprotu, ka Euler Hermes Latvija
ir jāpārliecinās par manu identitāti un ka varētu būtu nepieciešams ar mani vēlreiz sazināties, lai
iegūtu sīkāku informāciju - nepieciešamo personas datu sameklēšanas nolūkos. Es saprotu, ka
mans pieprasījums nebūs derīgs, kamēr Euler Hermes Latvija nebūs saņēmis visu pieprasīto
informāciju. Es arī saprotu, ka, lai gan šis pieprasījums ir bezmaksas, Euler Hermes Latvija var
pieprasīt atbilstošu administratīvo maksu, lai apstrādātu manu pieprasījumu gadījumā, ja atkārtoti
pieprasu to pašu informāciju vai iesniedzu nepamatotus vai pārāk apjomīgus pieprasījumus.
Paraksts:

Datums:

