Begäran om rätt till begränsning av
behandling av personuppgifter
I enlighet med artikel 18 i Dataskyddsförordningen har du som kund rätt att begära
begränsning av behandling av dina personuppgifter. För att begära ovan fyller du i denna blankett och
postar till adressen angiven nedan.
Har du/ni frågor kring hur blanketten ska fyllas i, ring 010 583 30 00 så hjälper vi till!
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som kund finner du
på Nordnets webbtjänst.
Du postar din blankett till:
Nordnet Bank AB
Att: LC
Box 30099
104 25 Stockholm

Personuppgifter
du önskar
begränsa behandlingen av

Fyll i nedan i tabellen vilka personuppgiftsbehandling som du önskar att Nordnet begränsar:

Vänligen fyll nedan vilket av följande skäl din begäran att begränsa behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i
Grund för
begäran

Jag bestrider personuppgifternas korrekthet, och vill att Nordnet begränsar behandlingen av mina
personuppgifter under den tid som Nordnet kontrollerar om personuppgifterna är korrekta.
Behandlingen är olaglig och jag motsätter mig att personuppgifterna raderas och begär istället en
begränsning av deras användning.
Nordnet behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men jag behöver
dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Jag har invänt mig mot behandling i enlighet med Dataskyddsförordningens artikel 21.1, och önskar en
begränsning av behandling av mina personuppgifter i väntan på kontroll av huruvida Nordnets berättigade
skäl väger tyngre än mina berättigade skäl.

Övrigt (vänligen motivera i rutan nedan).
Beskrivning av övrigt skäl som din begäran att få dina personuppgifter raderade grundar sig i:

Underskrift

Ort

Datum

Telefon Dagtid

Personnummer

Kontohavares underskrift

Namnförtydligande
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