
PIEPRASĪJUMS RĪCĪBAI SAISTĪBĀ AR MANU PERSONAS DATU APSTRĀDI SIA ‘‘ONNINEN’’

Lietojiet šo veidlapu, lai izmantotu savas kā datu subjekta tiesības. Lai Jūs varētu iesniegt pieprasījumu, mums
nepieciešams pārbaudīt Jūsu identitāti un iegūt papildus informāciju. Datu subjekta tiesības aprakstītas
nākamajā lapā. Jūsu pieprasītos datus mēs Jums nosūtīsim rakstiski viena mēneša laikā no pieprasījuma
iesniegšanas brīža uz adresi, ko būsiet zemāk norādījis/norādījusi.

Datu subjekta tiesības (atzīmējiet vēlamo)

Datu pārbaude _____ Datu pārnešana _____

Datu labošana _____ Iebildums pret datu apstrādi  _____

Datu dzēšana _____ Datu apstrādes ierobežošana _____

Rīcības pieprasījums un pieprasījuma pamatojums (piem., kādus datus vēlaties labot). Jūs esat
klients/darbinieks/sadarbības partneris? Uz kuru reģistru attiecas Jūsu pieprasījums?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Izvēlieties periodu (datu pārbaudei un pārnešanai) pēdējie 12 mēneši / visa vēsture

Personas informācija (aizpilda pieprasītājs)

Vārds (vārds un uzvārds) ___________________________________________

Dzimšanas dati /
klienta  Nr., ja esat uzņēmuma pārstāvis  ___________________________________________

E-pasta adrese ___________________________________________

Tālruņa numurs ___________________________________________

Dzīvesvietas adrese ___________________________________________

Pilsēta un pasta indekss ___________________________________________

Datums un vieta ___________________________________________

Paraksts ___________________________________________

Vārds, uzvārds drukātiem burtiem ___________________________________________

Aizpildītu veidlapu, parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtiet uz: datu.aizsardziba@onninen.com
Vai iesniedziet to personīgi datu apstrādes kontaktpersonai: Gundega Gaile (klienti) vai Ināra Freimane-
Niedre (darbinieki), uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Mēs atbildi nosūtīsim uz Jūsu norādīto adresi.



Datu subjekta tiesības

Datu pārbaude

Kad lūgsiet piekļuvi saviem datiem, SIA ‘‘ONNINEN’’ informēs Jūs, vai Jūsu dati tiek/netiek apstrādāti, un sniegs
Jums apstrādāto datu kopiju.

Datu labošana

Jums ir tiesības uz nepilnīgu vai neprecīzu personas datu labošanu.

Datu dzēšana

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu no reģistra. Jūsu dati tiks dzēsti, ja to apstrādei vairs nav
likumīga pamatojuma.

Datu pārnešana

Jums ir tiesības saņemt par Jums ievāktos personas datus mašīnlasāmā formātā un pārnest datus no vienas
sistēmas uz citu, ja datu apstrāde pamatojas uz piekrišanu vai līgumu, vai tiek veikta automātiskiem līdzekļiem.

Iebilšana pret datu apstrādi

Mēs Jūsu personas datus apstrādājam, ja tam ir likumīgs pamatojums, tas ir, mūsu uzņēmējdarbības ietvaros, ja
esam noskaidrojuši, ka apstrāde neapdraud Jūsu personas datu aizsardzību. Šādos gadījumos Jums ir tiesības
iebilst pret personas datu apstrādi personisku iemeslu dēļ.

Jūs jebkurā laikā variet iebilst pret personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

Datu apstrādes ierobežošana

Jums var būt tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Kolīdz apstrāde tiek ierobežota, datu pārzinis Jūsu
datus neapstrādās, vienīgi uzglabās tos.  Šādas tiesības Jums ir gadījumos, kad Jūs, piemēram, apstrīdat savu
personas datu precizitāti, ja datu apstrāde ir nelikumīga, vai ja esat iebildis/iebildusi pret savu personas datu
apstrādi un gaidiet atbildi uz savu pieprasījumu.


