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Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa 

ASMODEE GROUPin rekisterinpitäjän ominaisuudessa käsittelemiin henkilötietoihin liittyvien 

oikeuksien käyttöä.  

Lähetä lomake kokonaan täytettynä postiosoitteeseen  

ASMODEE GROUP – Data Protection Department – 18 rue Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt 

tai sähköpostiosoitteeseen donneespersonnelles-group[at]asmodee.com 

 

 
Henkilöllisyys 

Nimi: _______________________________________________________________________________________  

 

Osoite (posti- ja/tai sähköpostiosoite):  

  

 

Vahvista, onko vastauksen lähetysosoite  kotiosoite vai  työpaikan osoite 

 

Jos valitsit työpaikan osoitteen, anna yrityksen nimi:   

  

 

Jotta osaamme paremmin arvioida, mitkä järjestelmät saattavat sisältää tietojasi, rasti ruudut, jotka kuvaavat 
yhteyttäsi Asmodee Groupiin: 

 Henkilö – kuluttaja tai asiakas 

 Entinen työntekijä tai toimeksisaaja 

 Työntekijän perheenjäsen, huollettava, edunsaaja tai hätäyhteyshenkilö 

 Asmodee Groupin yritysasiakkaan tai yrityskumppanin työntekijä 

 Asmodee Groupin toimittajan tai myyjän työntekijä 

 Työnhakija 

 Muu – määrittele 

  

  

 



 

 
 

LOMAKE HENKILÖTIETOJA KOSKEVAA 
PYYNTÖÄ/VAATIMUSTA VARTEN 

Päivitetty: 01/07/21 

Versio 2.0 

Sivu 2/4 

 

Jos tietosi saattavat löytyä eri nimellä/käyttäjätunnuksella, anna kyseinen nimi/käyttäjätunnus ja ilmoita 
eroavuuden syyt: 

  

  

  

  

 

Jos henkilöllisyyttäsi on perusteltua epäillä, Asmodee Group voi pyytää tarvittavia lisätietoja, kuten jäljennöstä 
henkilöllisyystodistuksesta, jossa on rekisteröidyn allekirjoitus. 

 

Pyynnön tiedot 

Jos pyydät pääsyä henkilötietoihisi, vahvista, että henkilötiedot voidaan lähettää sähköpostitse yllä mainittuun 
osoitteeseen: 

  

  

  

  

 

Jos pyydät henkilötietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, anna kyseisen rekisterinpitäjän osoite ja 
yhteystiedot: 

  

  

  

  

 

Jos pyydät henkilötietojesi oikaisemista, ilmoita, mitä henkilötietoja haluat oikaista tai täydentää: 
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Jos pyydät henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, ilmoita, mitä käsittelytoimia haluat rajoittaa ja mihin 
seuraavista syistä rajoittamispyyntösi perustuu: 

 Asmodee Group ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä 

oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

 Olet vastustanut käsittelyä 

 Kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden 

 Käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista ja pyydät sen sijaan niiden käytön 

rajoittamista 

  

  

  

  

 

Jos pyydät henkilötietojesi poistamista, ilmoita, mitkä henkilötiedot haluat poistaa ja mihin seuraavista syistä 
poistamispyyntösi perustuu: 

 Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin 
käsiteltiin 

 Peruutat suostumuksesi 
 Vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 
 Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 

Jos mikään näistä perusteista ei täyty, Asmodee Group ei voi vastata pyyntöön myöntävästi. 

  

  

  

  

 

Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, ilmoita alla omaan erityiseen tilanteeseesi liittyvät syyt, joihin 
vastustaminen perustuu. 

Vastustaminen koskee vain käsittelytoimia, jotka perustuvat Asmodee Groupin oikeutettuihin etuihin. Asmodee 
Group ei vastaa vastustamispyyntöön myönteisesti, jos Asmodee Group osoittaa, että käsittelyyn on olemassa 
huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on 
tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
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Valituksen tiedot 

Jos haluat tehdä valituksen, ilmoita tiedot alla:  

  

  

  

  

Tässä lomakkeessa kerätyt henkilötiedot on tarkoitettu Asmodee Groupin tietosuojayksikölle, jotta se voi vastata 
valitukseesi tai puolustaa rekisteröidyn oikeuksiasi. Tammikuun 6. päivänä 1978 annetun muutetun tietosuojalain 
ja tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti sinulla on oikeus päästä henkilötietoihisi, oikaista niitä tai poistaa 
ne, vastustaa tai rajoittaa niiden käsittelyä ja siirtää ne järjestelmästä toiseen. Saat lisätietoja oikeuksistasi ja siitä, 
miten Asmodee Group käsittelee henkilötietojasi, tästä tietosuojaselosteesta.  

 


