Begäran om personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade vissa rättigheter med avseende på sina
personuppgifter. Dessa omfattar bland annat rätten till tillgång till information om behandlingen av
personuppgifterna, en kopia av personuppgifterna som behandlas, radering av uppgifterna, begränsning av
behandlingen av uppgifterna, dataportabilitet och rätt att göra invändningar mot behandlingen av
uppgifterna.
När du vill granska, radera eller överföra dina personuppgifter, få en kopia av dina personuppgifter som
behandlas eller om du har andra frågor gällande dina uppgifter, fyll i, skriv ut och underteckna denna
blankett och skicka den till adressen nedan.
Den registrerade kan inte utöva alla sina rättigheter i alla situationer. Detta påverkas bland annat av
grunden för behandlingen av personuppgifterna. Vi behandlar alla begäran gällande personuppgifter och
svarar dig utan obefogat dröjsmål, dock senast inom en månad efter att vi mottagit din begäran. Om du
ställer en mer komplicerad begäran eller om vi har mottagit flera begäran samtidigt, kan vi förlänga
svarstiden med högst två månader. I detta fall informerar vi dig om att svarstiden är längre.
Vi ber om att få dina kontaktuppgifter för att kunna identifiera dig och behandla din begäran gällande dina
personuppgifter.

Kontaktuppgifter till den som
ställer begäran
Fullständigt namn:
Adress:
E-postadress:
Telefonnummer:
Födelsedatum:
Vilket företag i Nordic Waterproofing-koncernen gäller din begäran?
Välj ett eller fler alternativ:
AL-Katot Oy

KerabitPro Oy

LA Kattohuolto Oy

Nordic Waterproofing Oy

SPT-Painting Oy

Nordic Takvård AB

Vilken rättighet gäller din begäran? Jag vill
Få en kopia av mina personuppgifter som behandlas
Utöva min rätt till dataportabilitet

Att mina personuppgifter raderas
Att mina personuppgifter rättas
Göra invändning mot behandlingen av mina personuppgifter
Få mer information om behandlingen av mina personuppgifter

Återkalla mitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna

NORDIC WATERPROOFING Finland
Adress Frälsevägen 6, 01510 Vanda

Telefon +358 10 851 1000

E-post info.fi@nordicwaterproofing.com

www.nwsuomi.fi

Ange vilka personuppgifter din begäran gäller så exakt som möjligt. Du kan ställa en begäran gällande
personuppgifter som avser alla dina personuppgifter eller endast en del av dina personuppgifter. Beskriv här
till exempel vilket evenemang eller syfte de personuppgifter som du begär är kopplade till. Din begäran kan
hanteras snabbare om du även anger perioden från vilken du vill ha information.
Vilka personuppgifter gäller din begäran?

Vilken relation har du till Nordic Waterproofing-koncernen?
Anställd eller före detta anställd
Kund, ditt kundnummer? ___________
Samarbetspartner eller leverantör, ange företagets namn:_______________

Annat, vad? _________________

Intyg om identitet
Trygghet och konfidentialitet är två grundläggande principer, vars beaktande är väsentligt när en begäran
mottas. Det är viktigt att den som ställer begäran har identifierats som den registrerade innan begäran
behandlas och slutförs. Detta görs för att säkerställa att de registrerades uppgifter behandlas i enlighet
med deras önskemål och säkra att ingen annan person får tillgång till en annan registrerads
personuppgifter eller orsakar radering av dem.
Förbered dig på att vid behov styrka din identitet. Om vi ber dig att styrka din identitet behöver vi en kopia
av ditt pass, körkort eller identitetskort. Du kan även besöka vårt verksamhetsställe för att styrka din
identitet. I sådana fall kontaktar vi dig separat. Vi kan inte behandla din begäran om vi inte kan identifiera
dig.

Underskrift

Datum

__________________________________

___________________________________

Skicka in blanketten
Per post:

Nordic Waterproofing FI
Dataskyddsärenden
Rälssitie 6, 01510 Vantaa

Via e-post:
tietosuoja@nordicwaterproofing.com

NORDIC WATERPROOFING Finland
Adress Frälsevägen 6, 01510 Vanda

Telefon +358 10 851 1000

E-post info.fi@nordicwaterproofing.com

www.nwsuomi.fi

