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Duomenų subjekto prašymo forma – buvę
darbuotojai
Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, kurias Jums suteikia ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
(BDAR), Jūs turėtumėte užpildyti šią formą. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Stora Enso“ tvarko asmens
duomenis, galima rasti šioje Privatumo svetainėje.
Prašome atkreipti dėmesį, kad, jeigu Jūsų prašomi duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai atskleidžia informaciją
apie kitą asmenį arba neigiamai paveiktų kitų asmenų teises ir laisves, mes galime neturėti galimybės Jums
atskleisti informacijos. Tokiu atveju Jūs būsite informuotas ir Jums bus nurodytos visos tokio sprendimo
priežastys. Nors dažniausiai mes mielai Jums pateiksime Jūsų prašomos informacijos kopiją, nepaisant to,
mes pasiliekame teisę pagal BDAR 12 straipsnį imti pagrįstą mokestį ar atsisakyti tenkinti prašymą, jei jis
laikytinas „akivaizdžiai nepagrįstu arba neproporcingu“. Tačiau mes dėsime visas pastangas, kad pateiktume
Jums Jus tenkinančią informacijos santrauką.
Mes stengsimės atsakyti skubiai, bet visais atvejais ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Jei būtina, atsižvelgiant į
prašymų sudėtingumą ir skaičių, duomenų pateikimo terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais. Tokiu
atveju Jūs būsite informuotas apie termino pratęsimą ir jo pagrindus per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.
Šioje formoje Jūsų pateikta informacija bus naudojama tik Jūsų prašomų asmens duomenų nustatymo ir
atsakymo į Jūsų prašymą tikslais.

1.1 Kaip užpildyti prašymą
1) Atsisiųskite dokumentą
2) Įrašykite reikiamą informaciją, datą ir pasirašykite
3) Formą siųskite
•
el. paštu data.privacy@storaenso.com arba
•
Duomenų privatumo vadybininkui/Stora Enso Oyj
IT and Digitalisation (IT ir skaitmenizacijos skyrius)
Imatra Mills
Palvelutie 24
55800 Imatra
Suomija

_______________________________________________________________________________________

„Stora Enso“
Kanavaranta 1
Pašto dėžutė 309
FI-00101 Helsinkis, Suomija
Tel. + 358 20 46 131
www.storaenso.com
„Stora Enso“

Teisinė informacija
Įmonės ident. Nr. 1039050-8
PVM kodas: FI 10390508
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1.2 Pagrindinė Jūsų informacija
UNIK (Darbuotojo ident.
Nr. SAP sistemoje)
______________________________________________________________
Vardas

______________________________________________________________

Pavardė

______________________________________________________________

Adresas

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Telefonas

______________________________________________________________

„Stora Enso“ el. pašto
adresas

______________________________________________________________

Priedai (jeigu prie savo prašymo pridedate priedus, maloniai prašome juos nurodyti čia)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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1.3 Prašymas
Daugiau informacijos apie Jūsų teises pagal BDAR ir jų taikymą galima rasti šioje Privatumo svetainėje.
Prašome pažymėti tinkamą langelį ir įrašyti prašomą informaciją – neaktualius skyrius galima palikti tuščius.

1) Teisė susipažinti su asmens duomenimis
☐

Prašau pateikti mano asmens duomenų kopiją su žemiau nurodytomis specifikacijomis:

a) Terminas
Nurodymai: Maloniai prašome nurodyti terminą, už kurį norite gauti asmens duomenis
Pradžios data

________________________________________________________________

Pabaigos data

________________________________________________________________

b) Asmens duomenų turinys:
Nurodymai: Prašome nurodyti, kurių asmens duomenų pageidaujate savo prašyme
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Personalo administravimas/pagrindiniai darbuotojų duomenys
Įdarbinimas
Darbo laiko apskaita
Darbo užmokestis ir privilegijos
Informacija apie įvykius
Mokymai
Tobulėjimas ir kompetencija
Profesinė sveikatos priežiūra ir incidentai
Komunikacija
Naudotojo ir identifikavimo informacija, susijusi su „Stora Enso“ suteiktomis programomis
•
prašome čia nurodyti, kuriose „Stora Enso“ programose Jūs turite/turėjote naudotojo paskyrą

____________________________________________________________________________________
☐

Kita informacija
•
prašome nurodyti dėl kokio tipo duomenų Jūs kreipiatės

____________________________________________________________________________________
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c) Pateikimas:
Nurodymai: Prašome nurodyti, kaip pageidaujate gauti kopiją
•
jei duomenys yra konfidencialaus ar neskelbtino pobūdžio, mes galime neturėti galimybės
panaudoti Jūsų nurodytą būdą, tokiu atveju mes su Jumis susisieksime ir pranešime, kaip
pateiksime informaciją.
☐
☐

El. paštu
Įprastu paštu, adresu

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2) Prašymas apriboti asmens duomenų tvarkymą ar netvarkyti asmens duomenų
☐
Prašau, kad mano asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas (ar asmens duomenys būtų
netvarkomi) kaip nurodyta žemiau:
Nurodymai: Prašome
•
nurodyti asmens duomenis ir tvarkymo funkcijas, kurias pageidaujate, kad „Stora Enso“ apribotų
ar nutrauktų
•
Jūsų tokio prašymo pagrindimas
•
terminas, kuriam turėtų būti apribotas ar nutrauktas asmens duomenų tvarkymas
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3) Ištaisymas/ištrynimas
☐

Prašau Jūsų ištaisyti/ištrinti žemiau nurodytą informaciją:

Nurodymai: Prašome
•
nurodyti asmens duomenis, apie kuriuos kalbama
•
kaip pageidaujate, kad jie būtų pakeisti, arba ar pageidaujate, kad jie būtų ištrinti
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4) Sutikimo atšaukimas
☐

Aš atšaukiu savo sutikimą:

Nurodymai: Prašome
•
nurodyti sutikimą arba duomenų tvarkymo tikslus, kuriems davėte sutikimą
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5) Nesutikimas su duomenų tvarkymu
☐
Nesutinku, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, kurie tvarkomi remiantis „Stora Enso“ teisėtu
interesu.
Nurodymai: Prašome
•
nurodyti duomenų tvarkymo veiklas, su kuriomis Jūs nesutinkate, ir nesutikimo priežastį
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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6) Duomenų perkeliamumas
☐
Pageidauju gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikiau „Stora Enso“ (paprastai remiantis sutikimu
arba sutartimi, kurios šalimi esu), susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. (Prašome
atkreipti dėmesį, kad Jūs esate atsakingas už gautų duomenų apsaugą ir turėtumėte imtis reikiamų priemonių
duomenims apsaugoti).
Nurodymai: Prašome
•
nurodyti asmens duomenis, apie kuriuos kalbama
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.4 Data ir parašas
Data ir parašas

_______________________________________________________________________________________

Prašome atkreipti dėmesį:
Prieš atlikdama bet kokius prašomus veiksmus, „Stora Enso“ visuomet patikrins duomenų subjekto tapatybę
keliomis ar visomis žemiau nuodytomis priemonėmis:
•
Patikrindama, ar duomenų subjekto nurodyta kontaktinė informacija atitinka „Stora Enso“
registruotą informaciją
•
Prašydama papildomų identifikavimo duomenų, jei yra pagrindas abejoti duomenų subjekto
tapatybe (pvz., paso, identifikavimo dokumento su nuotrauka ar vairuotojo pažymėjimo, gimimo
liudijimo kopijos)
•
Asmeniškai susisiekdama su duomenų subjektu dėl papildomų paaiškinimų

Šį skyrių pildo „Stora Enso“:
Prašymas gautas (data, gavimo būdas)
_______________________________________________________________________________________
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Prašymas yra
☐
Tenkintas
☐
Atmestas

Atmetimo motyvavimas
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prašymą išnagrinėjo:
Vardas, pavardė

_______________________________________________________________

Skyrius

_______________________________________________________________

Atsakymą pateikė:
Vardas, pavardė

_______________________________________________________________

Skyrius

_______________________________________________________________

Data

_______________________________________________________________

Pateikimo būdas

_______________________________________________________________

