SKBL-IPS-SEGL-004c

V družbi SKB Leasing se zavedamo pomembnosti varstva osebnih podatkov. Z vašimi osebnimi podatki zato ravnamo
skrbno in skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Z ustrezno izpolnitvijo tega obrazca vam
omogočamo uresničitev pravic, ki so povezane z vašimi osebnimi podatki. To so pravica do seznanitve, omejitve
obdelave, izbrisa, prenosa vaših osebnih podatkov in možnost podaje ugovora v zvezi z obdelavo vaših osebnih
podatkov.

Zahteva za uveljavljanje pravic s področja varstva osebnih podatkov
Spodaj podpisani
(ime in priimek): .....................................................................................................................................................
(naslov prebivališča): ...............................................................................................................................................
(drugi kontaktni podatki – po potrebi): ........................................................................................................................
(rojstni datum ali drugi identifikacijski podatki, na podlagi katerih lahko upravljavec v svojih zbirkah najde vaše osebne podatke, ki
jih zahtevate): ........................................................................................................................................................

vlagam na podlagi določil veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in določil Splošne Uredbe 1
ZAHTEVO
za (vrsta in opis zahteve):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zahtevane informacije oziroma odgovor na zahtevo želim prejeti v naslednji obliki (ustrezno obkrožite):
 Fotokopija ali izpis v formatu A4 posredovan preko navadne pošte na zgoraj navedeni naslov
 Fotokopija ali izpis v formatu A4 posredovan na zgoraj navedeni elektronski naslov
S podpisom izjavljam in jamčim, da so navedeni
podatki resnični in točni.
Identiteto podpisnika preveril:

………………………………………………

Podpis: …………………………………………………

Datum: .........................................
NAVODILA ZA IZPOLNITEV ZAHTEVE:
Zaradi zagotavljanja celovitosti podatkov in preprečevanja zlorab potrebujemo na izpolnjenem obrazcu vaš lastnoročni
podpis. Izpolnjen in podpisan obrazec zahteve lahko oddate osebno na sedežu družbe SKB Leasing d.o.o., Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana ali njenih poslovnih enot - http://www.skb-leasing.si/o-skb-leasingu/kontakt. Ob prejemu zahteve bodo naši
uslužbenci preverili vašo identiteto z vpogledom v osebni dokument. Zahtevo bo obravnavala Pooblaščena oseba za varstvo
podatkov (DPO) v naši družbi, ki vas bo po potrebi tudi kontaktirala zaradi pridobitve dodatnih informacij. Odgovor na
zahtevo boste prejeli najkasneje v zakonsko predpisanem roku.
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Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

