HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖLOMAKE
Olen:
Asiakas tai aiempi asiakas
Työntekijä tai aiempi työntekijä
Muu

Yhteydenottoni koskee:
Saada pääsyn henkilötietoihini

Vastustaa henkilötietojeni tiettyä käyttöä, esim. suoramarkkinointi

Rajata henkilötietojeni käyttöä

Pyytää henkilötietojeni poistoa

Pyytää henkilötietojeni korjausta

Pyytää henkilötietojeni siirtoa

* Löydät yhteydenottoja koskevat selitykset kääntöpuolelta.

Yhteystiedot:
Nimi:
Lähiosoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelinnumero:
Sähköposti:
Henkilötunnus:

Mahdolliset lisätiedot:

Tässä lomakkeessa annettavia tietoja käytetään vain oikeuksien pyynnön täyttämiseen.
Varmistaaksemme, että sinä eikä kukaan muu ei ole tätä pyyntöä tehnyt, voimme pyytää lisätietoja.
Lähetä täytetty henkilötietojen tarkastuspyyntölomake osoitteeseen:
mySafety Oy, PL 5360, 00511 Helsinki
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YHTEYDENOTTOJA KOSKEVAT SELITYKSET:
SAADA PÄÄSYN HENKILÖTIETOIHINI
Kun teet pyynnön päästä tietoihisi, me teeme yhteenvedon käsittelemistämme henkilötiedoistasi ja lähetämme sen sinulle.
Normaalissa tapauksessa lähetys tapahtuu 30 päivän kuluessa siitä hetkestä, kun olemme varmentaneet henkilöllisyytesi.
Tätä aikaa voidaan tarpeen vaatiessa pidentää vielä 60 päivällä. Jos et halua otettasi sähköisessä muodossa, laita tästä viesti
lisätietoihin tämän lomakkeen alareunassa.
RAJATA HENKILÖTIETOJENI KÄYTTÖÄ
Sinulla on oikeus pyytää, että käsittelyä rajoitetaan, jos mikä tahansa seuraavista neljästä vaihtoehdosta on voimassa:
1. Kiistät henkilötietojen oikeellisuuden siten, että meille jää aikaa tarkistaa,
ovatko tiedot oikein.
2. Käsittely on ollut laitonta, mutta et kuitenkaan halua henkilötietojesi poistamista.
3. mySafety ei tarvitse tietoja, mutta sinä tarvitset niitä selvittääksesi, valvoaksesi tai
puolustaaksesi oikeudellisia vaatimuksiasi.
4. Olet vastustanut oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä vireillä olevan pakottavan laillisen syyn nojalla.
PYYTÄÄ HENKILÖTIETOJENI KORJAUSTA
Jos havaitset, että sinun meillä olevissa henkilötiedoissasi on virhe, sinulla on oikeus pyytää, että oikaisemme tiedot ilman tarpeetonta viivytystä. Oikaisupyynnön voit tehdä lähettämällä tämän sähköisen lomakkeen. Oikaisun nopeuttamiseksi suosittelemme
kuitenkin, että olet yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse 09 4270 4000 tai sähköpostitse info@mysafety.fi.
VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN TIETTYÄ KÄYTTÖÄ, ESIM. SUORAMARKKINOINTI
Sinulla on oikeus vastustaa mySafetyn oikeutettujen etujen mukaisia henkilötietojenkäsittelyä (katso henkilötietojen käsittelyperiaatteiden kohta 5.4. Henkilötietojen käsittelyperiaatteet löydät osoitteesta mysafety.fi/kasittelyperiaatteet). Kun olet
vastustanut, meidän on lopetettava käsittely, ellemme voi osoittaa pakottavia oikeutettuja syitä, jotka ovat painavampia kuin
etusi, oikeutesi tai vapautesi. Jos oikeutettuna etunamme on suoramarkkinointi, lopetamme aina tämän käsittelyn, eli emme
enää kohdista suoramarkkinointia sinulle.
PYYTÄÄ HENKILÖTIETOJENI POISTOA
Joissakin tapauksissa voit poistaa henkilötietosi. Tätä ei kuitenkaan voida soveltaa, jos ollessasi asiakkaanamme mySafety jostain
syystä tarvitsee henkilötietojasi esimerkiksi täyttämään sopimusvelvollisuutemme sinua kohtaan. Vaikka henkilötietosi onkin
poistettu jotain määrättyä tarkoitusta, kuten esimerkisi suoramarkkinointia varten, meidän tarvitsee silti säilyttää joitakin tietojasi,
jotta pystymme hoitamaan kaikki sinua koskevat muut mahdolliset vakuutustapaukset tulevaisuudessa. Näitä ovat mm. vahinkotapausten selvittely ja korvausten maksaminen sinulle.
PYYTÄÄ HENKILÖTIETOJENI SIIRTOA
Jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu sopimussuhteen perusteella, sinulla on oikeus saada henkilökohtaiset tietosi jäsennellyssä,
yleisessä käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus pyytää, että lähetämme ne suoraan jollekin
toiselle henkilötietovastaavalle henkilölle.
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