
Bankas darbinieka paraksts, atšifrējums

AIZPILDA AS „INDUSTRA BANK” 

Apliecinu Klienta/Klienta pilnvarotā pārstāvja identitāti un parakstu.

Pieprasījums ir novirzīts uz 

KLIENTS 

Vārds, Uzvārds

Personas kods / dzimšanas datums 

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

10.07.2018.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (turpmāk – VDAR) 15. pantu, lūdzu AS “Industra Bank” (turpmāk – Banka, pārzinis) 
sniegt man šādu informāciju par mani*:

vai, kad, uz kāda tiesiskā pamata, ar kādu mērķi un kur Banka ieguva manus personas datus?    

vai, uz kāda tiesiskā pamata, ar kādu mērķi un kādi mani personas dati ir Bankas apstrādē?

    APLIECINĀJUMS

Klienta paraksts, atšifrējums
(Paraksts) (Vārds, uzvārds)

vai, kad, uz kāda tiesiskā pamata, ar kādu mērķi, kurām �ziskajām, juridiskajām personām, valsts vai pašvaldību institūcijām un kādus manus personas datus Banka ir izpaudusi  
(norādīt periodu)            Pēdējo 2 gadu laikā /        Laika posmā  no                                                             līdz                                                           .**

(Datums)

(Paraksts) (Vārds, uzvārds)

(struktūrvienība, darbinieka vārds, uzvārds)

- ka Banka sniegs atbildi uz pieprasījumu 1 (viena) mēneša laikā un ka atsevišķos gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl uz 2 (diviem) mēnešiem;
- ka pieteikumā pieprasītie un manis iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi identificēt mani, sazināties ar mani nepieciešamības gadījumā, kā arī sagatavot un 

sniegt  atbildi uz pieprasījumu;
- ka Banka apstrādā personas datus saskaņā ar Bankas Personas datu apstrādes un aizsardzības politiku, kura ir pieejama tīmekļa vietnē industra.finance;
- ka atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta bezmaksas, izņemot gadījumus, ja atbildes sagatavošana un sniegšana prasa papildus izmaksas vai ja pieprasījums ir nepamatots vai pārmērīgs; 

gadījumā, ja pieprasījums ir nepamatots vai pārmērīgs, Banka ir tiesīga atteikt atbildes sniegšanu uz pieprasījumu;
- par iespēju griezties pie Bankas Datu aizsardzības speciālista (dpo@industra.finance) par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi un par tiesībām iesniegt 

sūdzību Datu  Valsts Inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

(Datums)

Tālruņa numurs

cits lūgums (kura izpildi saskaņā ar VDAR 15. pantu datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa)     

* ja šo informāciju saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 27. pantu nav aizliegts izpaust saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālās drošības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
�nansēšanas novēršanas, krimināltiesību un citās jomās. 

** maksimālais termiņš, par kuru ir sniedzama pieprasītā informācija saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 27.panta 3.punktu, ir pēdējie 2 gadi, skaitot no šī pieteikuma iesniegšanas dienas.   

Vēlos saņemt atbildi (atzīmēt vajadzīgo):

ierakstītās vēstules veidā 
uz adresi (norādīt adresi)

uz e-pastu (norādīt e-pastu)

personīgi ierodoties Bankā

cits variants (norādīt)

Parakstot šo pieprasījumu, apliecinu, ka esmu informēts(-a):

(pasta izdevumus sedz persona, kas pieprasa informāciju)

 AS "Industra Bank" Galvenais birojs, Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050, Latvija, reģ. Nr. 40003194988, Tālr.: +371 67019393, E-pasts: info@industra.finance, www.industra.finance
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