BEGJÆRING OM ENDRING ELLER SLETTING AV
PERSONOPPLYSNINGER
I henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 («General Data Protection Regulation» eller «GDPR») begjærer jeg herved endring i personopplysninger
behandlet av deres selskap.
Jeg er erklærer herved på tro og samvittighet at informasjonen i nedenstående begjæring
er korrekt, og at jeg har rett til å fremme nærværende begjæring. Jeg anerkjenner at De
kan finne det nødvendig å innhente ytterlige opplysninger / bekreftelse før min begjæring
kan besvares.

1. PERSONALIA
Mitt fulle navn
:
Min adresse
:
Mitt telefonnummer :
2. DITT FORHOLD TIL OSS
Vennligst beskriv hvilket forhold du har til vår virksomhet. For eksempel bruker, kunde,
ansatt, leverandør, tidligere bruker, tidligere kunde, tidligere leverandør eller tidligere
ansatt.
3. BESKRIV DIN ROLLE I BEGJÆRINGEN
Er du brukeren / den registrerte?
Eller opptrer du på vegne av den registrerte i henhold til fullmakt?
4. BEVIS PÅ IDENTITET ELLER MYNDIGHET
Førerkort / Pass / Nasjonalt ID-kort / Fullmakt. Dokumentet må vedlegges denne
begjæringen.
5. HVEM ENDRINGEN/SLETTINGEN SKAL GJELDE FOR
Oppgi om du ønsker å endre/slette personopplysninger om deg selv (identitetsbevis må
vedlegges)
Eller om du ønsker å endre/slette personopplysninger på en tredjeperson du representerer
(identitetsbevis for både deg selv og den registrerte, samt fullmakt må vedlegges).
6. ENDRING
Beskriv hva som skal endres, dersom noe skal endres.
7. KORRIGERING
Beskriv hva som skal korrigeres, dersom noe skal korrigeres.
8. SLETTING
Beskriv hva som skal slettes, dersom noe skal slettes.
9. HVORDAN ØNSKER DU Å MOTTA VÅRT SVAR?
Vennligst opplys om du ønsker vårt svar tilsendt per brevpost, og i så fall til hvilken
adresse, eller om du ønsker det tilsendt per e-post. Vær oppmerksom på at vi ikke kan ta

ansvar for hvordan din e-post leverandør behandler eventuelle personopplysninger som
kan komme dem i hende som følge av vårt svar, og det anbefales derfor å eventuelt slette
e-posten etter du mottar den fra oss.

STED :
DATO :

____________________________________
(sign)

