VLOGA STRANKE ZA SEZNANITEV Z LASTNIMI OSEBNIMI PODATKI
Podpisani(a) : __________________________________________ ,

rojen(a) dne : ___________________________,

stanujoč(a) : _____________________________________________________________________________________,
navajam naslednji razlog zaradi katerega podajam zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Zato vas prosim, da mi na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju obkrožite le tiste informacije, ki
jih resnično želite):
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

potrditi, ali se moji osebni podatki obdelujejo ali ne;
pojasnite s kakšnim namenom se podatki obdelujejo in kakšna je pravna podlaga za obdelavo;
zagotovite informacijo o vrstah osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
navedete uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti, in kdaj, za
kakšen namen in na kakšni podlagi so bili ti podatki razkriti (OPOZORILO – ta seznam ne bo vseboval osebnih
podatkov);
omogočiti vpogled v evidenco dejavnosti obdelave;
podate informacijo o predvidenem roku hrambe osebnih podatkov;
pojasniti obstoj pravice, da od banke zahteva popravek ali izbris podatkov ali omejitev obdelave osebni
podatkov;
pojasniti obstoj pravice do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in informacijo o njegovih
kontaktnih podatkih;
pripraviti sporočilo, ki vsebuje osebne podatke, ki so predmet obdelave, in vse razpoložljive informacije o viru
osebnih podatkov.

Prosim vas, da mi informacije iz zgoraj označenih točk posredujete za naslednja področja (prosimo, obkrožite številko
in navedite številko računa ali računov, datum transakcije ali naslov in natančni časovni okvir zahtevanih podatkov):
1.
2.
3.
4.
5.

osebni, transakcijski račun - številka: __________________________________________________________
vezava sredstev - številka: _________________________________________________________________
krediti - številka:
_________________________________________________________________
videonadzor – naslov, datum in ura: ________________________________________________________
ostalo (navedi):
_________________________________________________________________

Zahtevane podatke želim prejeti v naslednji obliki (oblika je odvisna tudi od zapisa in oblike hrambe osebnih podatkov in
banka vedno ne more zagotavljati vseh navedenih oblik seznanitve):
1. vpogled pri upravljalcu;
2. na elektronskem mediju za prenos podatkov (CD, USB, DVD, itd.);
3. fotokopijo ali izpis v fizični (papirni) obliki.
Izpis podatkov želim prejeti na naslov s pošto z osebno vročitvijo:
ulica : ________________________________________ hišna. št.: _________ poštna številka : ________________
kraj : ____________________________
V _____________________ dne __________________

Podpis stranke : ___________________________

Izpolni banka :
identifikacija opravljena z dokumentom tip : _________________________ številka : __________________________
prevzemnik zahtevka : ___________________ OE : __________________ podpis : _________________________

