Tietojen tarkistuspyyntö tai poistopyyntö

OMIEN TIETOJEN TARKISTUSPYYNTÖ TAI POISTOPYYNTÖ
Ohje: Lähetä tämä lomake täytettynä Editan asiakaspalveluun
osoitteella

Asiakaspalvelu
Edita Publishing Oy
PL 700
00043 EDITA

tai suojattuna sähköpostina, jonka voit lähettää sivujemme kautta osoitteessa
https://shop.edita.fi/tietosuoja. Katso tarkemmat ohjeet tämän lomakkeen seuraavalta sivulta.
** ** **
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti pyydän:
Henkilötietojeni tarkistamista
Henkilötietojeni poistamista

Etunimi ja sukunimi _______________________________
Osoite:

__________________________________
__________________________________

Sähköpostiosoite: _________________________________
Lisätietoja (esim. organisaatio): ______________________
Pyyntöni koskee seuraavia henkilörekistereitä (pyydämme valitsemaan vain tarpeelliset rekisterit sekä
yksilöimään ajanjakson pyyntösi mahdollisimman nopeaksi toteuttamiseksi):
Asiakasrekisteri
Suoramarkkinointirekisteri
Kirjailija- ja tekijärekisteri
Asiakaspalvelun sähköpostilaatikoiden rekisteri
Ajanjakso, jota pyyntöni koskee: ______________________

_________________________________
Aika ja paikka
** ** ** ** **
Asiakaspalvelu täyttää:
Pyyntö saapunut: _________________

Tarkistettu: ________________________

Tietosuojavastuuhenkilö täyttää:
Pyyntö saapunut: _________________

Vastaus annettu: ____________________

Tietojen tarkistuspyyntö tai poistopyyntö
OHJEET TIETOPYYNTÖLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI
Täytä tiedot selvällä käsialalla.
Valitse, mihin henkilörekistereihin pyyntösi kohdistuu. Voit myös antaa muita lisätietoja pyyntöäsi koskien
(mihin pyyntösi kohdistuu: esim. tietyt henkilötiedot, asiakirjat, rekisterinpitäjän käsittelytoiminta) ja
yksilöidä ajanjakson, jota pyyntösi koskee. Ilmoita myös, haluatko henkilötiedot sähköpostitse vai
paperitulosteena postitse. Toimitamme tiedot vain tietopyynnössä ilmoitettuun posti- tai
sähköpostiosoitteeseen. Huomaathan, ettet voi pyytää toimittamaan henkilötietojasi sellaiseen
osoitteeseen, jota et ole ilmoittanut meille lomakkeella.
Mikäli pyydät henkilötietojesi poistamista, pyydämme huomioimaan, että meillä voi olla tarve käsitellä
henkilötietojasi (esim. voimassa oleva asiakassuhde, avoinna oleva laskutus) tai henkilötietojasi voi koskea
säilyttämisvelvollisuus (esim. kirjanpito- ja verotuslainsäädäntö), missä tilanteissa emme voi toteuttaa
pyyntöäsi henkilötietojesi poistamiseksi. Asiakaspalvelumme on sinuun yhteydessä, mikäli emme voi
toteuttaa pyyntöäsi henkilötietojesi poistamisesta.
Huomioithan, että suoramarkkinoinnin osalta henkilötietojen poistamisen sijaan voit asettaa markkinointija
luovutuskiellon.
Voit
lähettää
kieltopyynnön
meille
sähköpostitse
osoitteeseen
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi. Henkilötietojesi poistamista ja markkinointikieltoa ei voida toteuttaa
samaan aikaan, sillä henkilötietojen poistamisen jälkeen meillä ei ole enää tietoa henkilöistä, jolle
markkinointikiellon voi asettaa, eikä myöskään tietoa hänelle aiemmin merkityistä kielloista. Vastaavasti on
mahdollista, että henkilötietojesi poistamisen jälkeen ne henkilörekisterien päivittämisen yhteydessä
kirjataan uudelleen rekisteriin, sillä jos olemme pyynnöstäsi poistaneet kaikki aiemmat henkilötietosi, meillä
ei ole tietoa sinulle aiemmin asetetusta markkinointikiellosta.
Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman pikaisesti ja pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa
pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Annamme tarvittaessa lisäohjeita tai
esitämme lisäkysymyksiä pyyntösi johdosta.
Ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua pyynnön esittäjän
henkilöllisyydestä. Meidän on kyettävä tunnistamaan pyynnön esittäjä riittävällä tavalla. Varaamme
oikeuden pyytää lisätietoja, mikäli emme pysty todentamaan henkilöllisyyttäsi lomakkeelle annettujen
tietojen pohjalta.
Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin kustannuksiin
perustuvan kohtuullisen maksun pyynnön toteuttamisesta tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.
Käsittelemme lomakkeella antamiasi henkilötietoja vain pyyntösi toteuttamista varten sekä pyynnön
esittäjän riittäväksi tunnistamiseksi. Jos emme pysty riittävästi varmistumaan siitä, että rekisterissä olevat
henkilötiedot koskevat juuri sinua, emme valitettavasti voi toimittaa kyseisiä henkilötietoja.
Ilmoitamme sinulle edellä todetussa määräajassa, mikäli pyyntöäsi ei voida toteuttaa.
Rekisterinpitäjän tietosuojaselosteet, joissa on kerrottu tarkemmin henkilötietojen käsittelystä kunkin
henkilörekisterin osalta, löydät osoitteesta: https://shop.edita.fi/tietosuoja

