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Tietopyyntölomake
Pyyntö Securitaksen hallussa olevista henkilötiedoista
Vuosien 1988 ja 2003 tietosuojalakien (muutoksineen) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (25.5.2018
lähtien) nojalla voit pyytää kopion Securitaksen hallussa olevista, sinua koskevista sähköisistä ja
paperiasiakirjoista. Securitaksella tarkoitetaan tässä yhteydessä Suomen Securitas-yhtiöitä Securitas Oy
(1773518-5) sekä sen tytäryhtiöitä Securitas Events Oy (1903613-4), Securitas Palvelut Oy (2003399-3) ja
Fenovi Oy (1090467-9).
Mikäli haluat pyytää Securitakselta yllä mainittuja tietoja, sinun tulee toimia seuraavasti:
1.
2.
3.

Täytä, tulosta ja allekirjoita tämä lomake
Tuo täytetty lomake johonkin Securitaksen Suomen toimipaikkaan
Todista henkilöllisyytesi lomakkeen vastaanottavalle Securitaksen edustajalle

Securitas toimittaa lomakkeen sisäisesti tietosuojatiimilleen, joka selvittää asian ja ottaa sinuun yhteyttä.
Osa 1: Henkilötietosi (Tietojen pyytäjä täyttää)
Sukunimi:
Etunimet:
Osoite:
Postinumero:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme
a)
b)
c)

löytää pyytämäsi henkilötiedot
olla yhteydessä sinuun pyyntösi suhteen
kirjata tekemäsi rekisteröidyn tietopyynnön.

Jos olet Securitaksen nykyinen tai aiempi työntekijä, anna henkilönumerosi:
Securitaksen henkilönumero:
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Osa 2: Pyydetyt tiedot (Tietojen pyytäjä täyttää)
Jotta voimme käsitellä pyyntösi nopeasti ja tehokkaasti, kuvaile mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mitä
tietoja haluat. Mikäli mahdollista, kohdista pyyntösi johonkin tiettyyn palveluun, osastoon, tiimiin,
henkilöön tai tapahtumaan. Anna aikavälejä, päivämääriä, nimiä tai asiakirjalajeja, mahdollinen
tiedostoviite ja muita tietoja, joista voi olla apua tietojesi paikantamisessa – esimerkiksi sähköpostiviestien
osalta anna lähettäjien ja vastaanottajien nimet ja mahdollisimman tarkat päivämäärät.

Täydennä tietoja tarvittaessa erillisellä paperilla.
Minä, ____________________________________________, vakuutan, että tällä lomakkeella antamani
tiedot pitävät paikkansa ja että minä olen se rekisteröity, jonka nimi näkyy tässä lomakkeessa. Ymmärrän,
että Securitaksen täytyy varmistua henkilöllisyydestäni ja että minuun on ehkä annettava pyydettäessä
lisätietoja, jotta haluamani henkilötiedot voidaan paikantaa. Ymmärrän myös, että pyyntö ei ole kelvollinen,
ennen kuin Securitas Oy on saanut kaikki pyydetyt tiedot.
Allekirjoitus:
Päivämäärä:

____________________________________________
__________________________
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Osa 3: Henkilötietojen vahvistus (Securitas täyttää)
Henkilöllisyyden tarkistanut Securitaksen työntekijä:
Sukunimi:
Etunimi:
Securitas henkilönumero:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Miten henkilöllisyys on todennettu
(ajokortti /passi / henkilökortti...)
Ohje lomakkeen vastaanottavalle Securitaksen henkilökunnalle:
•
•
•

Varmista, että lomakkeen täyttäjän henkilöllisyys on sama kuin lomakkeen tiedoissa.
Täytä Osa 3
Lähetä kokonaan täytetty dokumentti osoitteeseen tietosuoja@securitas.fi tai Securitas Oy,
Tietosuoja, Elimäenkatu 30, 00520 HELSINKI
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