Den registrertes søknadsskjema for tilgang
Hvordan du etterspør informasjon
om personopplysninger som Euler Hermes Norge har
om deg
Etter EUs personvernforordning (GDPR) kan du, som opplysninger gjelder, be oss om å bekrefte
om vi har registrert personopplysninger om deg; for kopier av registre over personopplysninger som
vi lagret, deler eller behandler om deg; hvilken tidsperiode dine personopplysninger vil bli
lagret; identiteten til alle mottakere av dine personopplysninger; logikken for automatisk
databehandling, og konsekvensene av eventuell profilutarbeiding; og alle andre opplysninger
knyttet til dine personopplysninger. Dette er i GDPR kjent som den registrertes tilgangssøknad.
For å behandle din søknad kan vi be om bevis på identitet og tilstrekkelig informasjon til å sette oss
i stand til å lokalisere de personopplysninger du etterspør. Vennligst fyll ut dette skjemaet og
returner dette til oss, eller alternativt kan du kontakte oss skriftlig (post eller e-post) for å utøve din
rett til å be om de opplysninger som beskrives i dette skjemaet, sammen med bevis på din identitet
til:
Euler Hermes Norge
Holbergsgate 21
0166 Oslo
privacy.no@eulerhermes.com
Vi vil bekrefte sikkert mottak og vil om mulig svare på din søknad innen én måned.

Del 1: Person som søknaden gjelder (den registrerte)
Tiltaleform: Hr / Fru / Frk / Fr /
Etternavn:
Fornavn:
Alle andre navn som du er kjent under som vil kunne hjelpe søket:
Adresse:
Postnummer:
Telefon:
E-post:
Del 2: Bevis på identitet
Vennligst legg ved en kopi av ett av følgende dokumenter som bevis på identitet: pass, førerkort
eller fødselsattest.
Dette er for å sikre at vi kun sender informasjon til den registrerte og ikke til en tredjepart som ikke
er blitt autorisert av deg. Hvis ingen av disse er tilgjengelige, vennligst kontakt
privacy.no@eulerhermes.com for råd om andre akseptable former for identifisering.

Del 3: Opplysninger det søkes om
For å hjelpe oss til å behandle din søknad raskt og effektivt, vennligst gi oss så mange detaljer som
mulig om de opplysninger du ønsker.
Jeg vil gjerne at dere:
 Bekrefter om Euler Hermes Norge behandler mine personopplysninger
 Leverer en kopi av mine personopplysninger
 Leverer understøttende og forklarende materiale om følgende som spesifisert nedenfor:
 formålene med behandlingen
 kategoriene av de personopplysningene som behandles om meg
 mottakerne eller kategorier av mottakere av mine personopplysninger
 den antatte oppbevaringsperioden for mine personopplysninger eller, hvis dette ikke er
mulig, kriteriene som anvendes for å faststille denne perioden.
 mine rettigheter til rettelse eller sletting, til å begrense behandlingen eller til å fremme
innsigelser mot behandlingen, og til å innlevere en klage til Datatilsynet
 informasjon angående kilden til personopplysningene (hvis dere ikke har innhentet dem fra
meg)
 enhver automatisert beslutningstaking som har rettslige eller tilsvarende effekter på meg,
samt den logikken som involveres og konsekvensene av behandlingen for meg
 når mine personopplysninger blir overført til utlandet, de aktuelle sikkerhetstiltakene
knyttet til overføringen
Jeg vil gjerne at dere svarer på min søknad, og gir meg de opplysninger jeg har bedt om sendt per:
 Post  E-post
Dersom det er mulig, vennligst begrens din søknad til en bestemt polise, tjeneste, avdeling, team,
enkeltperson eller hendelse. Vennligst inkluder tidsrammer, datoer, navn eller typer av dokumenter,
eventuelle arkivreferanser, og enhver annen informasjon som vil kunne sette oss i stand til å
lokalisere dine personopplysninger. For eksempel, for e-poster, vennligst gi navn på avsender og
mottakere, og omtrentlige datoer.

Om nødvendig kan du fortsette på et separat papirark.
Jeg,
, bekrefter at de opplysninger som gis i dette skjemaet er
riktige og at jeg er den registrerte som har navnet mitt på dette skjemaet. Jeg er innforstått med at
Euler Hermes Norge må bekrefte bevis på identitet og at det kan være nødvendig å kontakte meg
igjen for mer informasjon for å lokalisere de personopplysningene jeg ønsker. Jeg er innforstått
med at min søknad ikke vil være gyldig før alle de opplysninger det bes om er mottatt av Euler
Hermes Norge. Jeg er også innforstått med at selv om denne søknaden er vederlagsfri, vil Euler
Hermes Norge, dersom jeg ber om samme opplysninger igjen eller fremmer ubegrunnede eller
overdrevne søknader, kunne belaste et rimelig administrasjonsgebyr for å behandle min søknad.
Signatur:

Dato:

