Zahteva za dostop do osebnih podatkov
Korak 1: Vrsta zahteve
Prosim označite
Dostop

Popravek in/ali dopolnitev

Izbris

Korak 2: osebni podatki¹
Prosim izpolnite in ustrezno označite
moški

ženska

Ime

Priimek

Ulica

Naziv

Poštna številka

Datum rojstva

Kraj

Elektronska pošta

Št.

Za vprašanja čez dan dosegljiv na tel. št.

Korak 3A: Zahteva za dostop do osebnih podatkov
Podajam zahtevo za dostop do mojih osebnih podatkih ter informacije o njihovi uporabi

Korak 3B: Zahteva za popravek in/ali dopolnitev
Zahtevam popravek naslednjih vnosov
Ime

Elektronska pošta

staro

staro

novo

novo

Priimek

Telefonska številka

staro

staro

novo

novo

Datum rojstva

drugo

staro

staro

novo

novo

Naslovni podatki
staro

novo

Prosim v celoti in čitljivo izpolnite obrazec in ga podpišite na hrbtni strani!

Zahteva za dostop do osebnih podatkov
Korak 3C: Zahteva za izbris/omejitev obdelave
Vlagam zahtevo za izbris vseh mojih osebnih podatkov, ker...
osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani.
sem preklical privolitev za obdelavo osebnih podatkov (in ni druge pravne podlage za obdelavo podatkov).
sem vložil ugovor proti obdelavi osebnih podatkov (in ni drugih prednostnih upravičenih razlogov za njihovo obdelavo).
so bili osebni podatki nezakonito obdelani.
je izbris osebnih podatkov potreben za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Unije ali avstrijskim pravom.
obstajajo naslednji drugi razlogi (prosim navedite):

Vlagam zahtevo za omejitev obdelave/uporabe mojih osebnih podatkov, ker...
sem izpodbijal točnost osebnih podatkov, v kolikor odgovorna oseba preverja točnost osebnih podatkov.
je obdelava nezakonita in sem odklonil izbris osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov.
obrambo pravnih zahtevkov.

osebni podatki niso več potrebni za namene obdelave, vseeno pa jih potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali

sem vložil ugovor zoper obdelavo, dokler ni ugotovljeno, ali utemeljeni razlogi prevladajo proti mojim razlogom,
ki jih imam kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.
S tem oseba, ki vlaga zahtevo, potrjuje, da so podatki v tem obrazcu resnični in soglaša z obdelavo za zahtevan namen. Po zaključku obdelave bo
oseba, ki je vložila zahtevo, po pošti obveščena o rezultatu.
¹ Podatki, ki so navedeni v tem obrazcu, bodo uporabljeni le za obdelavo te zahteve. V primeru izbrisa bodo navedeni podatki po obdelavi prav tako
izbrisani. Deli imena in priimka ter datuma rojstva bodo uporabljeni za psevdonimizacijo, kar omogoča izvedbo postopka.

Kraj, datum

Podpis vlagatelja zahteve

Izpolni __________________
Vlagatelj prošnje je bil identificiran na podlagi veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo, narejena je bila tudi kopija njegovega osebnega
dokumenta.
Vlagatelj zahteve je bil identificiran na podlagi kopije veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo in fotografije, na kateri je vlagatelj zahteve z odprtim,
prepoznavnim osebnim dokumentom.
Vlagatelj zahteve je bil identificiran na podlagi overjene kopije veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo.
Vrsta osebnega
dokumenta:
Zahteva za

Osebna izkaznica
dostop

Potrditev (ime in podpis):

popravek

Potni list

Vozniško
dovoljenje

Številka osebnega dokumenta:

izbris se lahko s tem posreduje v obdelavo.

