Anmodning om ret til at begrænse
behandlingen af personoplysninger
Ifølge artikel 18 i persondataforordningen har du som kunde ret til at anmode om en begrænsning i
behandlingen af dine personoplysninger. For at anmode om ovenstående skal du udfylde denne blanket
og sende den til nedenstående adresse.
Hvis du har spørgsmål om, hvordan du udfylder blanketten, kan du ringe til 70 20 66 85, så hjælper vi dig.
På Nordnets hjemmeside kan du finde mere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som kunde.
Du skal sende din blanket til:
Nordnet Bank AB
Box 30099
104 25 Stockholm

Personoplysninger, som
du ønsker at
begrænse
behandlingen af

Udfyld nedenstående tabel i forhold til, hvilke personoplysninger du ønsker, Nordnet skal begrænse:

Udfyld venligst nedenfor hvilke af følgende grunde, der er årsag til, at du anmoder om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
Begrundelse for
anmodning

Jeg bestrider rigtigheden af personoplysningerne og ønsker, at Nordnet begrænser behandlingen af mine
personoplysninger i den periode, hvor Nordnet afklarer, om personoplysningerne er korrekte.
Behandlingen er ulovlig, og jeg modsætter mig, at personoplysningerne slettes. Jeg anmoder i
stedet om en begrænsing af deres anvendelse.
Nordnet behøver ikke længere personoplysningerne med henblik på behandling, men jeg behøver dem for,
at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Jeg har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1 i persondataforordningen og ønsker en
begrænsning af behandlingen af mine personoplysninger, indtil det er afklaret, om Nordnets berettigede
grunde går forud for mine berettigede grunde.

Øvrigt (venligst begrund i nedenstående felt).
Beskrivelse af andre grunde som anmodningen om behandling af personoplysninger er baseret på:

Underskrift

Sted

Dato

Telefon i dagtimer

Personnummer

Kontoindehavers underskrift

Navn i blokbogstaver
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