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Pozdravljeni,

 
hvala, da ste se obrnili na družbo HellermannTyton, Branch Office Ljubljana,  Ukmarjeva 2, 1101 Ljubljana, Slovenija 
(v nadaljnjem besedilu "HellermannTyton" ali "mi").

Pred nadaljnjo obdelavo vašega zahtevka bomo potrebovali še nekaj informacij. Vaš odnos z nami, kot tudi vašo identiteto, 
moramo potrditi, da preprečimo morebitno razkritje osebnih podatkov napačni osebi.

V tem zahtevku nam ne razkrivajte osebnih podatkov, ki niso nujno potrebni. Polja za podrobnosti o identiteti in ustrezni 
pristojnosti so obvezna.

Izpolnjeni obrazec pošljite po pošti ali e-pošti naši pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov za družbo HellermannTyton 
GmbH:

 
Anna Prinz MA 
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Dunaj, Avstrija 
E-Mail: datenschutz@HellermannTyton.at

Prosimo vas, da vključite dokumente za preverjanje vaše identitete.
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IDENTITETA IN USTREZNA PRISTOJNOST

Odnos z družbo HellermannTyton GmbH 
Stranka, dobavitelj, uslužbenec, svetovalec

Polno ime
ime in priimek

Naslov
Vnesite svoj polni naslov. Če delate za eno od naših strank ali enega od naših dobaviteljev, navedite ime družbe in njen naslov.

Kontaktni podatki
Prosimo vas, da vnesete svoj e-poštni naslov, telefonsko številko ali kateri drugi kontaktni podatek, s pomočjo katerega vas 
bomo lahko dosegli v zvezi z vašim zahtevkom.

Potrditev vaše identitete in pristojnosti za zahtevek: Prosimo vas, da nam pošljete dokumentacijo, s pomočjo katere bomo 
lahko potrdili vašo identiteto, npr. kopijo potnega lista ali vozniškega dovoljenja. Če delujete v imenu nekoga tretjega, zgoraj 
vnesite informacije o tej tretji stranki in nam pošljite kopije dokumentacije za dokazovanje identitete tako zase kot za tretjo 
osebo, vključno z odvetniškim pooblastilom s strani osebe, v čigar imenu oddajate ta zahtevek.

Datum, podpis
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Pravice osebe, na katero se podatki nanašajo

Umik privolitve za obdelavo osebnih podatkov
Prosimo vas, da navedete, za katero vrsto obdelave ste dali svoje privoljenje, oziroma na katero dejavnost ali proces se po 
vašem mnenju nanaša vaše privoljenje.

S svojimi besedami navedite, katero privolitev bi radi umaknili in v kakšni meri.

Pravica dostopa
Če potrebujete informacije o svojih osebnih podatkih, informacije o njihovi obdelavi ali kopijo svojih podatkov, to čim bolj 
podrobno navedite tukaj.

Pravica do popravka 
Opišite, v kakšni meri želite, da popravimo ali dopolnimo vaše osebne podatke. Če so vaši osebni podatki napačni ali 
pomanjkljivi, nas lahko podučite o tem, kako jih lahko popravimo ali dopolnimo. Navedite morebitne dodatne podrobnosti, ki 
nam bodo pomagale bolje razumeti situacijo.
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Iz kakšnega razloga želite, da pobrišemo vaše osebne podatke?

Pravica do omejitve obdelave
Za katere osebne podatke želite, da se omeji njihovo obdelovanje? Prosimo vas, da nam čim bolj točno navedete podrobnosti.

Iz kakšnega razloga želite omejiti ali ustaviti naše obdelovanje vaših osebnih podatkov?

Pravica do izbrisa 
Katere osebne podatke želite, da izbrišemo? Prosimo vas, da nam čim bolj točno navedete podrobnosti.
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Bi radi prejeli kopijo osebnih podatkov, ali želite, da jih tretji stranki prenesemo neposredno? Če je odgovor "da"; komu želite, 
da osebne podatke pošljemo?

Pravica do ugovora
Če se obdelovanje vaših osebnih podatkov izvaja na podlagi javnega ali upravičenega interesa, ali če se podatki uporabljajo 
neposredno za namene trženja, lahko obdelovanju svojih osebnih podatkov kadarkoli ugovarjate.

Kateri vrsti obdelovanja vaših osebnih podatkov želite ugovarjati? Kar se da podrobno opišite, na katere osebne podatke se 
nanaša vaš zahtevek ter zakaj ugovarjate obdelavi.

Bi radi, da omejimo obdelovanje zadevnih osebnih podatkov, dokler ne ugotovimo, ali ima naš upravičeni interes za 
obdelovanje teh osebnih podatkov prioriteto nad vašim ugovorom?

Pravica do prenosljivosti podatkov
Če ste nam posredovali svoje osebne podatke in bi jih radi prenesli k drugemu kontrolorju podatkov, bomo to storili, a le 
v primeru, da smo podatke obdelovali z vašim privoljenjem, ali da so bili ti osebni podatki potrebni za izvajanje pogodbe, 
sklenjene z vami.

Povejte nam, katere osebne podatke bi radi prejeli ali prenesli.

Da Ne
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Samodejno individualno odločanje
Pravico imate poskrbeti, da se o pomembnih zadevah v zvezi z vami ne odloča na podlagi splošnih kriterijev. Če ste mnenja, da 
smo se glede pomembne zadeve v zvezi z vami odločili ob pomoči avtomatskih sistemov in bi želeli, da o tej odločitvi ponovno 
presodi človek, nam opišite odločitev in ozadje te odločitve.

Ali želite, v primeru, da bomo morali za izpolnjevanje vašega zahtevka tega posredovati prejemnikom vaših osebnih podatkov, 
izvedeti, katerim prejemnikom bomo zahtevek posredovali?

Da Ne

Datum, podpis
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