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Henkilötietopyyntö 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on erinäisiä oikeuksia henkilötietoihinsa. Näitä ovat mm. 

oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista, poistaa 

tiedot, rajoittaa tietojen käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja vastustaa tietojen käsittelyä.  

Kun haluat tarkastaa, poistaa tai siirtää henkilötietojasi, saada jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistasi, 

tai sinulla on muita tietoihisi liittyviä kysymyksiä, täytä, tulosta ja allekirjoita tämä lomake, ja lähetä se 

alempana mainittuun osoitteeseen.  

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksiaan kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, 

millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Käsittelemme kaikki henkilötietopyynnöt ja vastaamme sinulle 

ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos 

tekemäsi pyyntö on monimutkaisempi tai useita pyyntöjä on vastaanotettu samanaikaisesti, voimme 

pidentää vastausaikaa enintään kahdella kuukaudella. Näissä tapauksissa ilmoitamme sinulle vastausajan 

pidentämisestä. 

 

Pyydämme yhteystietojasi, jotta voimme tunnistaa sinut ja käsitellä pyyntösi koskien henkilötietojasi. 

Pyynnön esittäjän yhteystiedot    

Koko nimi:  

Osoite:  

Sähköpostiosoite:  

Puhelinnumero:  

Syntymäaika:  

 

Mihin Nordic Waterproofing Suomi – konsernin yritykseen pyyntösi liittyy? 

Valitse yksi tai useampi vaihtoehto: 

AL-Katot Oy KerabitPro Oy SPT-Painting Oy Rakennusliike Ripatti Oy
 

LA  Kattohuolto Oy Nordic Waterproofing Oy Seikat Oy E-Voutilainen Oy
 

 

Mitä oikeuttasi pyyntösi koskee? Haluan 

saada jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistani 
  

käyttää tiedonsiirto-oikeuttani 
 

että henkilötietoni poistetaan 
 

oikaista henkilötietojani
 

vastustaa henkilötietojeni käsittelyä 
 

saada lisätietoja henkilötietojeni käsittelystä  
 

peruuttaa suostumukseni henkilötietojen käsittelyyn
 

https://tietosuoja.fi/oikeus-saada-tietoa-kasittelysta
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Ilmoita mahdollisimman tarkkaan tiedot siitä, mitä henkilötietoja pyyntösi koskee. Voit tehdä 

henkilötietopyynnön koskien kaikkia henkilötietojasi tai vain osaa henkilötiedoistasi. Kuvaile tässä 

esimerkiksi mihin tapahtumaan tai tarkoitukseen liittyviä henkilötietoja pyydät. Pyyntösi käsittelyä 

nopeuttaa myös tiedot siitä, miltä aikaväliltä tietoja haetaan. 

Mitä henkilötietoja pyyntösi koskee?    

 

 

Mikä on suhteesi Nordic Waterproofing – konserniin? 

Työntekijä tai entinen työntekijä
 

Asiakas, asiakasnumerosi? __________________
 

Yhteistyökumppani tai toimittaja, ilmoita yrityksesi nimi: ______________________________________
 

Muu, mikä? _____________________
 

 

Todiste henkilöllisyydestäsi 

Turvallisuus ja luottamuksellisuus ovat kaksi perusperiaatetta, jotka on tärkeä ottaa huomioon saadun 

pyynnön yhteydessä. On tärkeää, että pyynnön esittäjä on tunnistettu rekisteröidyksi, ennen kuin pyyntö 

käsitellään ja saatetaan päätökseen. Tämä tehdään sen varmistamiseksi, että rekisteröityjen tietoja 

käsitellään heidän toiveidensa mukaisesti ja varmistetaan, että toinen henkilö ei pääse käsiksi toisen 

rekisteröidyn henkilötietoihin tai aiheuta niiden poistamista.  

Varaudu todentamaan henkilöllisyytesi tarvittaessa. Jos pyydämme sinua todistamaan henkilöllisyytesi, 

tarvitsemme kopion passistasi, ajokortistasi tai henkilöllisyystodistuksestasi tai voit myös käydä 

todistamassa henkilöllisyytesi toimipisteessämme. Tällaisessa tapauksessa otamme sinuun erikseen 

yhteyttä. Emme voi käsitellä pyyntöäsi, jos emme pysty tunnistamaan sinua.  

 

Allekirjoitus    Päiväys 

__________________________________  ___________________________________ 

Lomakkeen palautus 

Postitse:  Nordic Waterproofing Suomi  Sähköpostitse:  

 Tietosuoja-asiat  tietosuoja@nordicwaterproofing.com  

 Rälssitie 6, 01510 Vantaa 

mailto:tietosuoja@nordicwaterproofing.com

