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Andmesubjekti isikuandmete päringu vorm
Kuidas pärida isikuandmete kohta informatsiooni, mida töödeldakse Sinu kohta Securitas Eesti AS-is?
Tulenevalt 25. Maist 2018 jõustuvast EU üldisest andmekaitsemäärusest (GDPR) on andmesubjektil
(andmesubjekt on füüsiline isik, mitte juriidiline isik ) õigus taotleda tema kohta käivate isikuandmete
väljavõtete koopiaid paberkandjal või digitaalselt, mida Securitas andmesubjekti kohta töötleb.
Selleks, et päringule vastata, on vajalik tuvastada isikuandmete päringu teinud isik.
Palun täida käesolev vorm ning saada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
andmekaitse@securitas.ee või too paberkandjal Securitas Eesti AS esindusse Tallinnas või muudes
regioonides, et me saaksime identifitseerida Sinu isiku. Isikuandmeid on võimalik väljastada ainult
andmete omanikule, seetõttu on vajalik iga päringu teostanud isik identifitseerida.
Päringule vastamine toimub hiljemalt 1 kuu jooksul.

Osa 1: Sinu isiklikud andmed
Eesnimi:
Perenimi
Aadress:
Postiindeks
Telefon:
E-post:
Küsitud andmed on vajalikud selleks, et:
a)
b)
c)

tuvastada ja leida Sinu poolt küsitud isikuandmed;
saaksime Sinuga seoses päringuga ühendust võtta ja
säilitada Sinu poolt tehtud isikuandmete päring.

Kui Sa oled Securitase praegune või endine töötaja, palume märkida Sinu personalinumber.
Personali nr:

Osa 2: Isiku identifitseerimine
Kui saadad käesoleva päringu digitaalselt allkirjastatuna Securitase e-posti aadressile
andmekaitse@securitas.ee, siis on Sinu isik identifitseeritav ning vastame Sinu päringule hiljemalt 1
kuu jooksul.
Kui soovid käesoleva päringu edastada meile paberkandjal, on vajalik Sinu isik identifitseerida
Securitase esinduses. Selleks palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi, millest teeme koopia ja
lisame sinu poolt edastatud päringu juurde.
Isikut tõendava dokumendi koopia on nõutav, et Securitas saaks olla päringule vastates veendunud,
et saadame väljastatud isikuandmete koopiad õigele isikule.
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OSA 3: Info päring
Selleks, et me saaksime Sinu päringule võimalikult täpselt vastata, palume ära kirjeldada võimalikult
täpselt ja detailselt, millist informatsiooni soovid. Vajadusel viita küsitava info osas teenuse liigile,
vastavale Securitase osakonnale või mingile konkreetsele sündmusele/intsidendile/häirele vmt, millega
seoses soovid infot Sinu kohta käivate isikuandmete töötlemise kohta. Vajadusel täpsusta päringus
kuupäev ja kellaaeg või muu täpsustav asjaolu.

Mina, ____________________________________________,kinnitan, et minu poolt käesolevasse
vormi sisestatud info on korrektne. Ma nõustun sellega, et Securitas Eesti AS identifitseerib minu isiku
isikuandmete päringu teostamisel ning minu isikut tõendava dokumendi koopia lisatakse minu poolt
koostatud päringu juurde. Ma nõustun sellega, et minu päring ei ole kehtiv ja ei kohaldu töötlemisele,
kui ma ei ole täitnud päringus ettenähtud infovälju korrektsete andmetega.
Allkiri:
Kuupäev:

____________________________________________
__________________________
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