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Andmesubjekti juurdepääsu 
taotlemise vorm
Enne vormi täitmist lugege palun allpool toodud selgitavaid märkusi. 

1. Taotlust esitava isiku andmed

Täisnimi 

Aadress 

Seos PwC-ga 
(nt töötaja, klient vm; palun täpsustage ka, 
millise PwC ühinguga (Aktsiaselts 
PricewaterhouseCoopers, AS 
PricewaterhouseCoopers Advisors või 
Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers 
Legal OÜ) teil seos on 
Telefoninumber 

E-posti aadress

2. Palun täitke järgnev alajaotus, kui töötate või töötasite PwC-s

Töötaja ID 

Teenusliin 

Osakond 

Liitumise kuupäev 

Lahkumise kuupäev (kui on asjakohane) 
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3. Mida Te soovite, et PwC Teie isikuandmetega teeks? (Palun 
kirjeldage tegevusi võimalikult täpselt) 

 

  

  

  

  

  

 
 

4. Täiendav teave, mis aitab meil Teie taotlusele vastata 
 

Kas soovite teavet konkreetse sündmuse või 
ajaperioodi kohta? 
(kustutage ebasobiv kirje) 

Jah Ei 

 

Selleks, et aidata PwC-l Teie soovitud andmeid leida, kirjeldage järgmisi üksikasju: 

Täpsustage sündmus   

Täpsustage ajaperiood   

 

 

5. Kui arvate, et Teie isikuandmed võivad olla konkreetse partneri 
või töötaja valduses, nimetage nad alljärgnevalt: 
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Andmesubjekti allkiri ……………………………………………………. 

 

Nimi TRÜKITÄHTEDES ……………………………………………………. 

 

Kuupäev   ……………………………………………………. 
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Andmesubjekti juurdepääsu taotlemise vormi selgitavad 
märkused 

1. Kui täidate vormi kellegi teise nimel, täitke ja tagastage vorm koos volitusega, mille on
allkirjastanud isik, kes Teid enda nimel tegutsema volitab.

2. Mõnikord soovivad inimesed konkreetse sündmuse või ajaperioodiga seonduvaid
andmeid. Kui märgite, et soovite andmeid teatud sündmuse või ajaperioodi kohta, siis
saate ainult vastava sündmuse või ajaperioodiga seonduvad andmed. Nii ei pea Te läbi
töötama suurt hulka asjassepuutumatuid dokumente, mis Teile sel hetkel huvi ei paku.

3. Kui soovite saada enda terviseandmeid, siis palun arvestage, et PwC-l ei pruugi neid
olla. Peate seda võib-olla eraldi taotlema asjassepuutuvalt tervishoiuteenuse pakkujalt.

4. Kui arvate, et Teie isikuandmed võivad olla konkreetsete PwC töötajate valduses, siis
palun nimetage need töötajad käesoleval vormil. Pidage meeles, et töötajaid teavitatakse
nende PwC IT kontode ja riistavara läbi otsimisest ning nad saavad seega teada, et olete
taotluse esitanud.

5. Teeme kõik, mis võimalik, et Teile isikuandmed edastada või Teie poolt taotletud
meetmeid rakendada. Siiski võib sellele kuluda kuni kuu aega. Olenevalt juhtumi
keerukusest võib mõnedel juhtudel aega minna rohkem kui üks kuu. Tähtaeg hakkab
kulgema hetkest, mil meil on piisavalt informatsiooni, et otsimist alustada (sh oleme
tuvastanud Teie isikusamasuse).

6. Teil on õigus saada enda isikuandmeid. Mõned dokumendid võivad sisaldada teiste
isikute isikuandmeid või muud teavet, millel pole Teiega seost. Sellisel juhul peidame
andmed, mis Teisse ei puutu.

7. Mõistate, et me ei saa väljastada mis tahes andmeid ilma, et me kontrolliks, kas need
väljastatakse õigele isikule. Seega palume Teil koos käesoleva vormiga esitada ühe
järgmise dokumendi kinnitatud koopia: ID-kaart, pass, juhiluba või muu Eesti Vabariigi
seaduste kohaselt tunnustatud isikut tõendav dokument.

Kui olete vormi täitnud, saatke see koos viitega „Andmesubjekti juurdepääsu 

taotlus“ ja koos isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopiaga:  

- posti teel aadressile Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers /või/ AS 
PricewaterhouseCoopers Advisors /või/ Advokaadibüroo 
PricewaterhouseCoopers Legal OÜ, Tatari 1, 10141 Tallinn, Eesti; või

- e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile ee-privacy@ee.pwc.com.

mailto:ee-privacy@ee.pwc.com

