Anmodning om ret til begrænsning af
behandling af personoplysninger
I henhold til artikel 18 i Forordning om databeskyttelse har du som kunde ret til at anmode om
begrænsning af behandling af personoplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, skal
du udfylde denne blanket og sende den til nedenstående adresse vedlagt bekræftet kopi af
gyldig legitimation.
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af blanketten, kan du ringe til 70 20 66 85,
så hjælper vi gerne!
Du finder yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, samt om,
hvilke rettigheder du har som kunde, på Nordnets webside.
Send blanketten til:
Nordnet Bank AB
Box 30099
104 25 Stockholm
Personoplysninger,
du ønsker at
begrænse
behandlingen
af

Udfyld skemaet nedenfor med angivelse af, hvilken behandling af personoplysninger du ønsker, at Nordnet begræner:

Angiv venligst, hvilken af nedenstående årsager din anmodning om at begrænse behandlingen af personoplysninger om
dig er baseret på
Jeg bestrider personoplysningernes korrekthed og beder Nordnet om at begrænse behandlingen af personoplysningerne
om mig den tid, det tager Nordnet at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
Behandlingen er ulovlig, og jeg modsætter mig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at
anvendelse heraf begrænses.
Nordnet har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Jeg har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af Forordning om databeskyttelse artikel 21, stk. 1, og ønsker, at
behandlingen af personoplysningerne om mig begrænses, mens det kontrolleres, om Nordnets legitime interesser går forud
for mine legitime interesser.

Andet (angiv venligst begrundelse i nedenstående felt).
Beskrivelse af andre grunde, som din anmodning om at få slettet personoplysninger om dig er baseret på:

Underskrift

Telefon i dagtimerne

Underskrift
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