
منوذج طلب وصول صاحب البيانات

 عىل توفري استجابة رسيعة ودقيقة لطلبك. للحصول عىل املزيد Katun الرجاء توفري املعلومات التالية فيام يتعلق بطلبك. هذا النموذج ليس إلزاميًا، إال أنه يساعد رشكة

.من املعلومات حول حقوقك فيام يتعلق بحامية البيانات، يرجى االطالع عىل إشعار الخصوصية الخاص بنا

:الرجاء إكامل املعلومات الواردة أدناه وقم بإرجاع النموذج عرب الربيد أو الربيد اإللكرتوين إىل مسؤول حامية البيانات

الوري يونج

 Katun Corporation عناية رشكة

10951 Bush Lake Road 

Bloomington, Minnesota, 55438 USA

Laurie.young@katun.com :أو

معلومات مقدم الطلب .1

___________________________________________________________________________________________:اللقب

_______________________________________________________________________________________:اسم العائلة

__________________________________________________________________________________________:االسم

________________________________________________________________________________________:العنوان

              ________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ :رقم الهاتف

___________________________________________________________________________________:عنوان الربيد اإللكرتوين

___________________________________________________________________________:Katun العالقة برشكة

الطلب الخاص بك .2

:الرجاء توفري تفسري للمعلومات التي تقوم بطلبها. وميكن أن نستجيب أرسع بصفة دامئة عندما يتم توفري املزيد من التفاصيل

:نطاق التاريخ للمعلومات املطلوبة

(الرجاء مالحظة أننا ال نحتفظ بالسجالت إال إىل الحد األقىص الزمني الذي تفرضه القوانني)

________________________________________________________________________
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إثبات الهوية .3

 بالكشف عن املعلومات حول الشخص الذي يطلب املعلومات إال إىل الشخص املذكور يف الطلب أو املمثل املعتمد له. وبالتايل، فإن رشكة Katun لن تقوم رشكة

Katun سوف تحتاج إىل إثبات هوية من الشخص املذكور يف هذا الطلب، باإلضافة إىل إثبات التفويض وهوية املمثل. 

 الرجاء إرسال نسخة ضوئية من هوية تصدرها الحكومة تحتوي عىل صورة ضوئية وتوقيع باإلضافة إىل هذا النموذج إىل مسؤول حامية البيانات. إذا كانت هناك

.أي مشكالت فيام يتعلق بتوفري تلك الوثائق، يرجى االتصال مبسؤول حامية البيانات من أجل مناقشة البدائل

.عىل التأكد من هويتك Katun يف أقرب وقت ممكن يف حالة وجود أي مشكالت فيام يتعلق بقدرة رشكة Katun وسوف تتصل بك رشكة

 تصحيح املعلومات ومسحها .4

 .تصحيح أو مسح أي معلومات بعد أن نستجيب لطلبك، فالرجاء االتصال مبسؤول خصوصية البيانات Katun إذا كنت ترغب يف أن تطلب من رشكة

اإلقرار

 أنا، _________________________، صاحب البيانات املشار إليها أعاله أو املمثل املعتمد له، وأطلب، مبوجب هذا النموذج، ومبوجب أحكام املادة 15 من

 بتوفري نسخ من أي بيانات شخصية تحتفظ بها الرشكة عن صاحب البيانات Katun الئحة حامية البيانات العامة الصادرة عن االتحاد األورويب، أن تقوم رشكة

.املشار إليه يف القسم األول من هذا النموذج

 .وقد قمت بإرفاق إثبات الهوية ذي الصلة مع هذا الطلب

____________________________________________ :االسم

_________________________________________ :التوقيع

(التاريخ: ______________________________ (اليوم، الشهر، العام
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