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________________________________________________________________________________
Asbesta Oy on sitoutunut noudattamaan asiakkaidensa oikeuksia Asbesta Oy:n heistä keräämiin
henkilötietoihin EU:n tietosuoja-asetuksen ja vallitsevan Suomen henkilötietolainsäädännön
mukaisesti. Alla olevalla lomakkeella kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakkaan
tunnistamista varten. Asbesta Oy ei luovuta keräämiään henkilötietoja, ellei ole täyttä varmuutta
pyytäjän henkilöllisyydestä. Jos koet tarvetta ottaa yhteyttä tarkastaaksesi, päivittääksesi tai
poistaaksesi mitä tahansa Asbesta Oy:n sinusta keräämiä henkilötietoja, ystävällisesti täytä alla oleva
lomake ja seuraa lomakkeessa annettuja ohjeita lomakkeen täyttöön.

Yhteystiedot
Etunimi
Sukunimi
Katuosoite
Sähköpostiosoite

Suhteesi Asbesta Oy:hyn
Olen nykyinen asiakas
Olen entinen asiakas
Olen postituslistan vastaanottaja
Olen aliurakoitsija Asbesta Oy:lle
Olen ollut aliurakoitsija Asbesta Oy:lle
Olen Asbesta Oy:n työntekijä
Olen ollut Asbesta Oy:n työntekijä
Olen toimittaja Asbesta Oy:lle
Olen ollut toimittaja Asbesta Oy:lle
Ei mikään yllä olevista, mutta uskon Asbesta Oy:n omaavan henkilötietojani

Tarkastuspyynnön syy
Haluan muuttaa henkilötietojani
Haluan päästä tarkastamaan Asbesta Oy:n minusta keräämiä henkilötietoja
Haluan muuttaa antamaani suostumusta
Haluan kaikkien henkilötietojeni poistettavan Asbesta Oy:n rekistereistä (Kaikkia
henkilötietojen poistamisen pyyntöjä ei voida toteuttaa lakisääteisten velvollisuuksien
vallitessa)
Haluan laatia valituksen tavoista joilla Asbesta Oy käsittelee henkilötietojani
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Jos toiveesi ei osu yhteen yllä eriteltyjen pyyntöjen kanssa, kirjoitathan vapaamuotoisen viestisi
tähän:

Lähetä tämä lomake täytettynä sähköpostin liitteenä osoitteeseen info@asbesta.net tässä lomakkeessa
mainitsemastasi sähköpostiosoitteesta. Liitä mukaan myös skannattu kopio voimassaolevasta
henkilöllisyystodistuksestasi. Tämä vaihe vaaditaan henkilöllisyytesi todentamiseksi. Asbesta Oy ei
luovuta, muuta tai poista keräämiään henkilötietoja ellei pyytäjän henkilöllisyyttä ole saatu
varmistettua.
Skannatessasi henkilöllisyystodistustasi, poista henkilöllisyystodistuksen korttinumero ja
henkilöllisyystodistuksesi kuva. Yllä eritellyt vaiheet järjestyvät ensin skannaamalla
henkilöllisyystodistus, ja sen jälkeen käsittelemällä skannattua kuvatiedostoa tietokoneen
kuvanmuokkausohjelmalla, tai peittämällä kyseiset kohdat skannausvaiheessa. Voit halutessasi
peittää
myös
henkilötunnuksesi,
tunnistamiseesi tarvitsemamme tiedot
rajoittuvat
henkilöllisyystodistuksessa eriteltyihin nimeen, syntymäaikaan, henkilöllisyystodistuksen
myöntäjään, henkilöllisyystodistuksen myöntämisen päivämäärään ja henkilöllisyystodistuksen
voimassaolon päivämäärään. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyys voidaan
todentaa pyytäjän vierailulla yrityksen toimistolla.
Asbesta Oy pyrkii vastaamaan niin nopeasti kuin mahdollista pyyntöösi, vastaten onko pyyntösi
toteutettavissa vai ei. Asiakkaan henkilötietojen tarkastuspyynnön vastausasiakirja toimitetaan
pyytäjälle kaikkien yllä eriteltyjen ehtojen täyttyessä yhden kalenterikuukauden sisällä pyynnön
vastaanottamisesta. Tilanteissa joissa pyyntöjä on ylivoimainen lukumäärä, kuukauden vastausaika
voi ylittyä. Kyseisessä tapauksessa Asbesta Oy ilmoittaa tarkastuspyynnön tekijälle kuukauden
sisällä pyynnön saapumisesta vastauksen viivästymisestä ja sen syistä.

Tietosuojalauseke
1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Tällä lomakkeella kerättyjen henkilötietojen käsittelijänä toimii Asbesta Oy. Alla Asbesta Oy:n
yhteystiedot:
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2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja ainoastaan asiakkaan tunnistamista varten. Kerättyjä
henkilötietoja käytetään ainoastaan laatimasi pyynnön toteuttamiseksi, eikä kerättyjä henkilötietoja
luovuteta kolmansille osapuolille, eikä myydä kolmansille osapuolille.
3. Henkilötietojen säilytysaika
Tällä lomakkeella kerättyjä henkilötietoja säilytetään kunnes asiakkaan tarkastuspyyntö on toteutettu
sekä sitä seuraavat 6 kuukautta. Tämän jälkeen kerätyt henkilötiedot poistetaan turvallisesti.
4. Asiakkaan oikeudet
Asbesta Oy pyrkii takaamaan käsittelemiensä henkilötietojen asiakkaiden oikeuksien toteutuvan
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakkailla on seuraavat oikeudet koskien
Asbesta Oy:n heistä käsittelemiin henkilötietoihin:
•
•
•
•
•
•
•

tulla tiedotetuksi henkilötietojen keräämisestä ja henkilötietojen käsittelystä
saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin
pyytää itseään koskevien mahdollisesti vanhentuneiden tai virheellisten henkilötietojen
oikaisua
saada Asbesta Oy:n keräämät henkilötietonsa siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli
turvallista ja teknisesti mahdollista
peruuttaa antamansa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä niiden ollessa
virheellisiä tai käsittelyn ollessa laitonta
pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista
laatia valitus Tietosuojavaltuutetun kanssa asiakkaan kokiessa Asbesta Oy:n henkilötietojen
käsittelyn rikkovan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta

Yllä eritellyt pyynnöt järjestyvät yhteydenotolla täyttäen tämän lomakkeen.
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