Andmesubjekti taotlusvorm

1 (8)

Andmesubjekti taotlusvorm
Palun täitke see vorm, kui soovite kasutada õiguseid, mis teil on Euroopa Liidus kehtiva isikuandmete kaitse
üldmääruse alusel. Lisateave selle kohta, kuidas Stora Enso isikuandmeid töötleb, on saadaval meie veebilehe
privaatsussaidil.
Meil ei pruugi olla võimalik teiega teavet jagada, kui andmed, mida te taotlete, avalikustavad otseselt või kaudselt
teavet kellegi teise kohta, või kui see kahjustab teiste isikute õigusi ja vabadusi. Sellisel juhul teavitatakse teid
otsusest ja selgitatakse selle põhjuseid. Enamikul juhtudel jagame teiega meelsasti koopiat teabest, mida soovite,
kuid meile jääb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 kohaselt õigus küsida mõistlikku tasu või lükata taotlus
tagasi, kui see on „selgelt põhjendamatu või ülemäärane“. Anname endast parima, et anda teile ammendav
kokkuvõte soovitud teabest.
Püüame vastata võimalikult kiiresti ja kindlasti hiljemalt ühe kuu jooksul. Vajaduse korral võidakse andmete
esitamise tähtaega kahe lisakuu võrra pikendada, võttes arvesse taotluste keerukust ja hulka. Sellisel juhul
teavitatakse teid taolisest pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest.
Selles vormis jagatavat teavet kasutatakse üksnes teie taotlusega hõlmatud isikuandmete tuvastamiseks ja teie
taotlusele vastamiseks.

1.1

Taotluse esitamine

1) Laadige dokument alla.
2) Lisage vajalikud andmed ja kuupäev ning allkirjastage vorm.
3) Saatke täidetud vorm
• meiliaadressile data.privacy@storaenso.com
või posti teel järgmisele aadressile:
• Data Privacy Manager / Stora Enso Oyj
IT and Digitalisation
Imatra Mills
Palvelutie 24
55800 Imatra
Finland

Stora Enso
Kanavaranta 1
Postkast nr 309
FI-00101 Helsingi, Soome
Tel + 358 204 6131
www.storaenso.com

Juriidiline info
Ettevõtte ID 1039050-8
Käibemaksukohustuslase number FI
10390508
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Teie põhiandmed

Eesnimi

_____________________________________________________________

Perekonnanimi

_____________________________________________________________

Sünnikuupäev

_____________________________________________________________

E-post

_____________________________________________________________

Aadress

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Telefon

_____________________________________________________________

Lisad (kui panete taotlusega kaasa lisad, palume need siin välja tuua)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1.3

Seos kontserniga Stora Enso

Palume teil nimetada oma ametinimetus, kontserniga Stora Enso suhtlemisel, et saaksime kindlaks määrata
asjaomased andmesüsteemid ja registrid.
☐ Tarnija esindaja/töötaja (palun tooge välja konkreetse tarnija ettevõtte nimi ja aadress)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
☐ Kliendi esindaja/töötaja (palun tooge välja konkreetse kliendi ettevõtte nimi ja aadress)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
☐ Muud tüüpi äripartneri esindaja/töötaja (palun tooge välja konkreetse äripartneri ettevõtte nimi ja aadress)
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
☐ Muu ametinimetus (palun täpsustage)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

1.4

Kontserni Stora Enso kontaktisik

Minu peamine kontaktisik kontsernis Stora Enso on olnud:
Nimi:

________________________________________________________________

Ametinimetus:

________________________________________________________________

Ettevõte/üksus:

________________________________________________________________

Kontaktandmed (näiteks telefoninumber, e-post):
________________________________________________________________

1.5

Taotlus

Leiate lisateavet isikuandmete kaitse üldmääruse alusel kehtivate õiguste ja nende kohaldatavuse kohta
privaatsussaidilt.

Tehke linnuke sobivasse märkeruutu ja lisage nõutud andmed. Võite ebaolulised jaotised tühjaks jätta.

1) Juurdepääs isikuandmetele
☐

Soovin saada koopiat oma isikuandmetest, millele kohaldub alljärgnev.

a) Ajaperiood
Juhis: määrake ajaperiood, mille kohta soovite isikuandmeid.
Alguskuupäev ________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

b) Isikuandmete sisu
Juhis: määrake isikuandmed, mida te soovite, et teile väljastatakse.
☐
☐

Üldised isikuandmed ja kontaktteave
Turunduse ja kommunikatsiooniga seotud teave

☐
☐
☐

Lepingute ja tehingutega seotud teave
Finantsteave
Üritustega seotud teave

☐
☐

Rahulolu-uuringud
Stora Enso pakutavate rakendustega seotud kasutajaandmed ja tuvastamisteave
• Palun tooge välja, milliste Stora Enso rakenduste kasutajakonto teil on või on olnud.
____________________________________________________________________________________

☐

Muu teave
• Palun tooge välja, mis tüüpi andmeid te silmas peate.
____________________________________________________________________________________

c) Teabe edastamine
Juhis: Palun osutage, kuidas te andmete koopiat saada soovite.
• Kui andmed on konfidentsiaalsed või delikaatsed, ei pruugi meil olla võimalik teie valitud meetodit
kasutada. Sellisel juhul võtame teiega ühendust ja anname teada, kuidas me teabe edastame.
☐
☐

E-post
Tavapostiga alljärgnevale aadressile

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2) Isikuandmete töötlemise piiramine või peatamine
☐
Soovin, et minu isikuandmete töötlemist piirataks (või see peatataks) alljärgnevalt.
Juhis: palun
• määrake asjaomased isikuandmed ja töötlusfunktsioonid, mida soovite, et Stora Enso piiraks või peataks;
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• täpsustage oma taotluse põhjus;
• määrake isikuandmete töötlemise piiramise või selle peatamise ajaperiood.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3) Parandamine või kustutamine
☐
Soovin alljärgnevate andmete korrigeerimist või kustutamist.
Juhis: palun
• määrake asjaomased isikuandmed;
• täpsustage, kuidas te soovite andmeid muuta, või kas soovite andmete kustutamist.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

4) Nõusoleku tagasivõtmine
☐
Võtan tagasi oma nõusoleku ja/või keelan otseturunduse, milleks kasutatakse järgmisi kanaleid või mille
raames edastatakse alljärgnevat.
☐

E-post

☐

Stora Enso kliendiajakiri

☐

Tellimus
•

Täpsustage oma kehtiv(ad) tellimus(ed).

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
☐

Muu (palun täpsustage)
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• Määrake vorm(id).
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
☐

Isikuandmete muu töötlus (palun täpsustage)
• Määrake antud nõusolek või töötlemise eesmärgid, millega olete nõustunud.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5) Töötlemise kohta vastuväite esitamine
☐

Esitan vastuväite oma isikuandmete töötlemise kohta, mis põhineb Stora Enso õigustatud huvil.

Juhis: palun
• määrake töötlustoimingud, mille kohta soovite vastuväite esitada, ja vastuväite esitamise põhjus.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

☐

Esitan vastuväite oma isikuandmete otseturundusega seotud otstarbel töötlemise kohta.

6) Andmete ülekantavus

☐
Soovin saada struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus oma isikuandmeid, mida
olen jaganud kontserniga Stora Enso (üldjuhul nõusoleku või asjaomase lepingu alusel). (Pöörake tähelepanu
sellele, et olete vastutav saadavate andmete turvalisuse eest ja peate võtma andmeturbe tagamiseks vajalikud
meetmed.)
Juhis: palun
• määrake asjaomased isikuandmed;
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Kuupäev ja allkiri

Kuupäev ja allkiri

________________________________________________________________________________________

Palun pöörake tähelepanu alljärgnevale.
Stora Enso kontrollib alati enne mis tahes taotluse rahuldamist andmesubjekti isikut, kasutades isiku tuvastamiseks
mõnda või kõiki alljärgnevatest meetmetest:
• Stora Enso kontrollib, kas andmesubjekti esitatud kontaktteave ühtib andmetega, mille Stora Enso on
registreerinud;
• kui leidub aluseid andmesubjekti isikus kahtlemiseks, küsib Stora Enso isiku tuvastamist võimaldavaid
lisatõendeid (näiteks passi, isikut tõendava pildiga dokumendi, juhiloa või sünnitunnistuse koopiat);
• Stora Enso võtab lisaselgituste saamiseks andmesubjektiga isiklikult ühendust.

Alljärgneva jaotise täidab Stora Enso.
Laekunud taotlus (kuupäev, kanal)
________________________________________________________________________________________
Taotlus on
☐
heaks kiidetud
☐
tagasi lükatud
Taotluse rahuldamisest keeldumise põhjendus
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Stora Enso

Andmesubjekti taotlusvorm

8 (8)

Taotluse menetleja
Nimi

___________________________________________________________________________

Üksus

___________________________________________________________________________

Vastuse saatja
Nimi

___________________________________________________________________________

Üksus

___________________________________________________________________________

Kuupäev

___________________________________________________________________________

Kanal

__________________________________________________________________________

Õigus esitada kaebus
Andmesubjektina on teil õigus esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus Stora Enso isikuandmete töötlemise
kohta. Andmekaitse Inpektspektsiooni kontaktandmed on leitavad aadressilt https://www.aki.ee/.

