VAIN
SISÄISEEN
KÄYTTÖÖN

Tiedonsaantipyyntölomake

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan sinulla on oikeus pääsyyn henkilötietoihisi, joita
BMI Groupin rekisterinpitäjinä toimivilla yrityksillä (esim. yrityksillä, jotka tekevät päätöksiä siitä,
miksi ja miten henkilötietojasi käsitellään) on hallussaan. Jos haluat saada nämä tiedot, lähetä
tämä lomake ja todisteet henkilöllisyydestäsi sähköpostitse osoitteeseen dsar@bmigroup.com
tai paikalliselle HR-tiimillesi, jos olet nykyinen työntekijä.
Pyrimme tyypillisesti vastaamaan pyyntöösi kuukauden sisällä siitä, kun olemme
vastaanottaneet täysin täytetyn lomakkeen, todisteen henkilöllisyydestä ja kaiken pyytämämme
tiedon pyyntösi selvittämiseksi. Jos tekemäsi pyyntö on monitahoinen, voimme pidentää
vastausaikaa kolmeen kuukauteen. Tiedotamme sinua, jos meidän on pidennettävä
vastausaikaa.
Pyynnön esittäjän nimi (Rekisteröity) ja yhteystiedot
Käytämme lomakkeella antamiasi tietoja vain tunnistaaksemme sinut ja pyytämäsi henkilötiedot
ja vastataksemme pyyntöösi.

Sukunimi
Etunimi(-et)
Syntymäaika
Osoite

Sähköposti
Puhelinnumero

Yhteys BMI Groupiin
Valitse alta kohta, joka koskee sinua ja täytä pyydetyt tiedot.
Nykyinen
työntekijä

Ilmoita työnantajasi nimi

Entinen
työntekijä

Ilmoita entisen työnantajasi nimi

Asiakas

Ilmoita asiakastilinumerot (jos tiedossa) tai vahvista toimittajien nimet

Muu

Ilmoita yhteys

Pyydetyt tiedot
Ilmoitathan mahdollisimman tarkat tiedot pyytämistäsi henkilötiedoista alla olevaan laatikkoon,
niin autat meitä käsittelemään pyyntösi. Jos olet esimerkiksi nykyinen tai entinen työntekijä,
voit pyytää pääsyä henkilötietoihin, jotka liittyvät tiettyyn tapahtumaan, kuten ylennykseen tai
koulutustietoihin tai jos olet asiakas, voit haluta pääsyn tietoihin, jotka liittyvät
ostohistoriaasi. Muut tiedot, jotka auttavat meitä tekemään haun, sisältävät viitteitä aikaväleistä
ja niiden asiakirjojen tyypeistä, joista haluat hakea.
Otamme sinuun yhteyttä lisätietoja varten, jos pyyntösi laajuus on epäselvä tai ei anna
riittävästi tietoa meille haun suorittamiseksi.

Sukunimi
Etunimi(-et)
Syntymäaika
Osoite

Sähköposti
Puhelinnumero
Huomaa, että rekisteröidyn tiedonsaantipyynnöt voivat vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin,
kuten sellaisten henkilöiden, joiden tietoja meillä on hallussamme sekä yhtiön
liikesalaisuudet. Kun vastaamme pyyntöösi, teemme sen niin, että se ei vaikuta haitallisesti
tällaisiin oikeuksiin. Tämä voi tarkoittaa, että annamme sinulle otteita tiedoista, jotka sisältävät
henkilötietojasi tai muokkaamme asiakirjoja, tarkoituksenmukaisesti.

Todiste Rekisteröidyn henkilöllisyydestä
Vaadimme todisteita henkilöllisyydestäsi ennen kuin voimme vastata pyyntöösi. Autat meitä
vahvistamaan henkilöllisyytesi antamalla tunnisteen, jossa näkyy selkeästi nimesi,
syntymäaikasi ja nykyinen osoitteesi. Pidätämme oikeuden evätä pyyntösi, jos emme pysty
tunnistamaan sinua.
Hyväksymme kopion tai skannatun kuvan jostakin seuraavista henkilöllisyystodistuksista: passi
tai kuvallinen henkilöllisyystodistus, kuten ajokortti tai kansallinen henkilökortti. Jos olet
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muuttanut nimesi, toimita myös muutoksen todistavat asiaankuluvat asiakirjat. Liitä myös kopio
pankki- tai luottokorttilaskusta tai kaasu-, vesi- tai sähkölaskusta, josta käy ilmi nykyinen
osoitteesi ja joka on päivätty alle kolme kuukautta sitten.
Jos sinulla ei ole käytettävissäsi mitään näistä tunnistamisen muodoista, ota yhteyttä meihin
sähköpostitse dsar@bmigroup.com, jos haluat tietoa muista hyväksyttävistä tunnistamisen
muodoista.
Allekirjoitus ja kuittaus
Vahvistan, että tällä lomakkeella annetut tiedot ovat oikeita ja että olen henkilö, jonka nimi on
tässä lomakkeessa.
Ymmärrän, että BMI Group voi joutua ottamaan minuun yhteyttä lisätietoja varten ja että
pyyntöni ei ole voimassa ennen kuin BMI Group vastaanottaa kaiken vaadittavan tiedon
pyynnön käsittelemiseksi.

__________________________________
Allekirjoitus
__________________________________
Päiväys
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