ZAHTEVA
za uveljavljanje pravic s področja varstva osebnih podatkov
Zaradi ugotavljanja vaše identitete, vas prosimo, da na Zahtevo vpišete osebne podatke, ki so
navedeni na vašem veljavnem osebnem dokumentu. Primorska hranilnica Vipava d.d. (v nadaljevanju:
Hranilnica) bo osebne podatke uporabila za namen identifikacije stranke in preverila pogoje za
uveljavljanje pravic po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov. V primeru, da nedvoumne
identifikacije ne bo mogoče opraviti, si Hranilnica pridržuje pravico, da vlagatelja pozove v
poslovalnico.
Z vložitvijo zahteve vlagatelj potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi informacijami o varstvu osebnih
podatkov, ki so dostopne v vsaki poslovalnici Hranilnice in objavljene na spletni strani www.phv.si.
Hranilnica si pridružuje pravico, da vas tekom reševanja vašega zahtevka dodatno kontaktira z
namenom preveritve oz. pridobitve dodatnih informacij z vaše strani.
Ime:
Priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Rojstni datum:
Telefonska številka/ e-mail:

VSEBINA ZAHTEVE IN OPIS OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DOKUMENTOV KI JIH
ZAHTEVATE
Prosimo, da svojo zahtevo čim bolj konkretizirate. Vsebina pravic, ki jih lahko uveljavljate, je opisana v
Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so dostopne v vsaki poslovalnici Hranilnice in
objavljene na spletni strani www.phv.si.
1. TIP ZAHTEVE
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2. OPIS ZAHTEVE (opis osebnih podatkov, dokumentov…)

3. PREJEM INFORMACIJI
Prosim vas, da mi zahtevane informacije zagotovite v naslednji obliki:
 vpogled v poslovalnici _____________
 fotokopija ali izpis v form. A4 posredovan prek navadne pošte na zgoraj navedeni naslov
 fotokopija ali izpis v form. A4 posredovan prek elektronske pošte na zgoraj navedeni naslov

S podpisom te izjave jamčim in izrecno izjavljam, da so navedeni podatki resnični in točni.
Kraj in datum: __________________

Vlagatelj: ___________________
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