Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Spodaj podpisani
(uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske)

___________________________________________________________________________
(ime in priimek)

___________________________________________________________________________
(naslov prebivališča)

___________________________________________________________________________
(elektronski naslov)

___________________________________________________________________________
(morebitni drugi osebni podatek za katerega menite, da se nahaja v naših zbirkah, npr GSM številka)

(te podatke potrebujemo, da vas lahko ustrezno identificiramo v naših zbirkah podatkov)
vlagam na podlagi 15. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov zahtevo za
seznanitev z osebnimi podatki, ki se nanašajo name.
Zato vas prosim, da mi (označite tiste informacije, ki jih želite):


potrdite, ali obdelujete moje osebne podatke ali ne (prvi odstavek člena 15)



posredujete izpis mojih osebnih podatkov, ki jih obdelujete, vključno s sledečimi
informacijami:


o namenih obdelave osebnih podatkov



o vrstah osebnih podatkov, ki se obdelujejo



o uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti
osebni podatki (Naši pooblaščeni delavci, ki obdelujejo vaše osebne podatke,
se ne štejejo kot uporabniki vaših osebnih podatkov)



o predvidenem obdobju hrambe osebnih podatkov, v kolikor to ni mogoče pa
merila, ki se uporabljajo za določitev obdobja hrambe



obstoju pravice, da od nas zahtevate popravek ali izbris osebnih podatkov ali
omejitev obdelave osebnih podatkov, ali o obstoju pravice do ugovora obdelavi



o pravici do vložitve
pooblaščenec RS)



o viru kjer ste pridobili moje osebne podatke, v kolikor vam jih nisem
posredoval sam



o obstoju avtomatiziranega sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, pomenu
in predvidenih posledicah take obdelave zame.

pritožbe

pri

nadzornem

organu

(Informacijski

Podrobnejši opis oziroma obrazložitev zahteve ali morebitna dodatna pojasnila:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

__________ __________ __________ __________ ______
___ __________ __________ __________ __________ ___
______ __________ ___________________ __________ _
________ __________ __________ ______________ ____
_____ __________ __________ __________ ___________
__ __________ __________ __________ __________ ____
_________ __________ __________ __________ _______
__ ______________ __________ __________ _ _________
_________ ______________ __________ __________ ___
______ __________ ______________ __________ ______
___ __________ __________ ______________ _________
__________ __________ __________ ________________
_ __________ ____

Prosim vas, da mi zahtevane informacije zagotovite v naslednji obliki:



Pisni izpis na moj poštni naslov
Elektronski izpis v PDF formatu na moj elektronski naslov

Datum:

_________________________________
(Podpis vlagatelja)

