Duomenų subjekto prieigos prašymo forma
Kaip prašyti asmens duomenų, kuriuos apie Jus turi Euler
Hermes Lietuva, Baltic HUB in Finland, Euler Hermes SA,
Suomen Sivuliike
Pagal [ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Jūs, kaip duomenų subjektas, galite
prašyti mūsų patvirtinti, ar turime Jūsų asmens duomenų; mūsų turimų, teikiamų arba apdorojamų
Jūsų asmens duomenų įrašų kopijų; laikotarpio, kurį Jūsų asmens duomenys bus laikomi; bet kokių
Jūsų asmens duomenų gavėjų tapatybės; automatinio duomenų apdorojimo algoritmo bei bet kokio
profiliavimo pasekmių ir bet kurios kitos su Jūsų asmens duomenimis susijusios informacijos. Pagal
[BDAR] tai vadinama duomenų subjekto prieigos prašymu.
Jūsų prašymo nagrinėjimui, galime paprašyti tapatybės įrodymo ir pakankamos informacijos, kad
galėtume surasti Jūsų prašomus asmens duomenis. Užpildykite šią formą ir grąžinkite mums arba
kreipkitės į mus raštu (paštu arba el. paštu), kad pasinaudotumėte savo teise prašyti šioje formoje
aprašytos informacijos. Kartu pateikite savo tapatybės įrodymą:
Euler Hermes Lietuva, Baltic HUB in
Finland Euler Hermes SA, Suomen
Sivuliike Mannerheimintie 105 FI00280 Helsinki
Privacy.fi@eulerhermes.com
Mes patvirtinsime prašymo gavimą ir atsakysime į Jūsų prašymą per mėnesį nuo jo pateikimo, jei
bus įmanoma.

1 dalis. Asmuo, su kuriuo susijęs prašymas (duomenų subjektas)
Kreipinys:
ponas, ponia, panelė, kt.
Pavardė:
Vardai:
Visi kiti vardai, kuriais esate žinomi ir kurie gali padėti paieškai:
Adresas:
Pašto kodas:
Telefonas:
El. paštas:
2 dalis. Tapatybės įrodymas
Kaip tapatybės įrodymą pridėkite vieno iš šių dokumentų kopiją: galiojančio paso arba asmens
tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimo, gimimo liudijimo ir kt.
Tai skirta užtikrinti, kad informaciją siunčiame tik duomenų subjektui, o ne trečiajai šaliai, kuri nėra
Jūsų įgaliota. Jeigu nė vieno iš minėtų dokumentų neturite, kreipkitės į privacy.fi@eulerhermes.com
patarimo dėl kitų priimtinų tapatybės patvirtinimo būdų.

3 dalis. Prašoma informacija
Kad mums būtų lengviau greitai ir veiksmingai atsakyti į Jūsų prašymą, pateikite kiek įmanoma
daugiau informacijos apie Jūsų norimus gauti duomenis.
Norėčiau, kad jūs:
 Patvirtintumėte, ar Euler Hermes Lietuva apdoroja mano asmens duomenis
 Pateiktumėte mano asmens duomenų kopiją
 Pateiktumėte pagalbinę arba aiškinamąją medžiagą apie šiuos dalykus:
 apdorojimo tikslus
 apdorojamų mano asmens duomenų kategorijas
 mano asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
 numatomą mano asmens duomenų išlaikymo laikotarpį arba, jeigu tai neįmanoma, to
laikotarpio nustatymo kriterijus
 mano teises taisyti arba šalinti, apriboti arba uždrausti apdorojimą ir pateikti skundą
duomenų apsaugos institucijai
 informaciją dėl asmens duomenų šaltinio (jeigu ją gavote ne iš manęs)
 bet kokį automatinį sprendimų priėmimą, turintį man teisinį arba kitokį poveikį, taip pat
apie susijusį algoritmą ir tokio apdorojimo pasekmes man
 mano asmens duomenų gavėjus užsienyje ir su tokiu perdavimu susijusias apsaugos
priemones
Norėčiau, kad atsakytumėte į mano prašymą ir pateiktumėte mano prašomą informaciją šiuo būdu:
 Paštu  El. paštu
Jeigu įmanoma, apribokite savo prašymą konkrečiais nuostatais, paslauga, skyriumi, grupe,
asmeniu ar įvykiu. Nurodykite dokumentų laikotarpį, datas, pavadinimus ar tipus, bet kokią nuorodą
į failą ir bet kokią kitą informaciją, kuri gali padėti mums rasti Jūsų duomenis. Pavyzdžiui, dėl el.
laiškų pateikite siuntėjų ir gavėjų vardus bei apytiksles datas.

Jeigu reikia, naudokite papildomų popieriaus lapų.
Aš
patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra
teisinga ir aš esu šioje formoje įvardytas duomenų subjektas. Suprantu, kad Euler Hermes Lietuva
turi patikrinti tapatybės įrodymą ir gali dar kartą į mane kreiptis dėl papildomos informacijos, kad
būtų galima surasti mano norimus asmens duomenis. Suprantu, kad mano prašymas nebus
galiojantis, kol Euler Hermes Lietuva negaus visos prašomos informacijos. Taip pat suprantu, kad,
nors šis prašymas yra nemokamas, jeigu paprašysiu tos pačios informacijos dar kartą arba teiksiu
nepagrįstus arba perteklinius prašymus, Euler Hermes Lietuva gali imti pagrįsta administravimo
mokestį už mano prašymo vykdymą.
Parašas:

Data:

