
AVALDUS  

DLB Trading OÜ poolt töödeldavate isikuandmete parandamiseks  

 

 
  

 

I. Andmed avalduse esitaja identifitseerimiseks: 
(Andmete esitamine ei ole kohustuslik ja neid kogutakse Teie identifitseerimiseks DLB Trading OÜ süsteemis.) 

Eesnimi  

Perekonnanimi  

E-posti aadress  

Telefoninumber  

Kasutaja ID   

Kasutajanimi www.kaup24.ee 
kasutajakontole sisselogimiseks 

 

Aadress  

II. Kellele avaldus esitatakse: DLB Trading OÜ  
Mustamäe tee 46, Tallinn, Eesti 

Kontaktandmed käesoleva avalduse 
täitmisega seotud informatsiooni 
andmiseks: 

 

III. Avalduse esitamisviis: 
(sobiv alla joonida) 

e-sideteenuste kaudu / posti teel / isiklikult kättetoimetades 

IV. Avalduse esitamise kuupäev:  

V. Avaldus: Palun parandada DLB Trading OÜ poolt töödeldavad minu järgmised 
isikuandmed: 
(Palun tooge ära ebatäpsed/valed isikuandmed, mida tuleb parandada, ja õiged 
isikuandmed, mis tuleb ebatäpsete/valede andmete asemele kanda.) 

Ebatäpsed isikuandmed:  

Õiged isikuandmed, mis tuleb valede 
asemele kanda: 

 

VI. Oma avaldusele soovin vastust 
saada: 

E-posti teel:  
Posti teel, aadressil:  

VIII. Avalduse menetlustingimused:vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 
2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), esitatakse palutud informatsioon või 
teave selle kohta, missuguseid meetmeid Teie avalduse alusel kohaldati, Teile ühe kuu jooksul pärast avalduse 
laekumise päeva ettevõttele DLB Trading OÜ. Antud tähtaega võib avalduste keerukust ja arvu arvesse võttes kahe 
kuu võrra pikendada. Igal juhul teavitatakse Teid tähtaja pikendamisest ja niisuguse pikendamise põhjustest eraldi 
teatega.  
Rohkem teavet isikuandmete töötlemise kohta ettevõttes DLB Trading OÜ leiate meie privaatsuspoliitikast SIIT. 
Käesolevale avaldusele alla kirjutades teatan, kinnitan ja garanteerin, et minu poolt esitatud andmed on õiged 
ning mulle on teada, et olen esitatud isikuandmete õigsuse eest vastutav.  
Mulle on teada, et DLB Trading OÜ on andnud mulle endale võimaluse oma isikuandmeid muuta/parandada ja 
muul viisil töödelda, kui loon kasutajakonto internetilehel www.kaup24.ee. 
Käesolevale avaldusele alla kirjutades kinnitan, et mulle on teada, et põhjendamatute, ebaproportsionaalsete või 
korduvate avalduste korral on ettevõttel DLB Trading OÜ õigus: (1) võtta avalduste menetlemisega seotud 
põhjendatud tasu; (2) keelduda meetmete võtmisest avalduse alusel.  
VII. Avalduse esitaja ees- ja 
perekonnanimi, allkiri: 

 

http://www.pigu.lt/
http://www.pigu.lt/
https://kaup24.ee/et/t/privaatsuspoliitika
http://www.pigu.lt/

