Skema til adgangsanmodning for registrerede personer
Sådan ansøger du om personlige oplysninger opbevaret om dig af Euler Hermes Danmark
I henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelse (The General Data Protection Regulation
(Regulation (EU) 2016/679) (”GDPR”)) eller de dertilhørende danske implementeringslove) kan du
som registreret person bede os om at bekræfte, hvorvidt vi opbevarer personlige oplysninger om dig;
om kopier af optegnelser over personlige oplysninger, som vi opbevarer, deler eller behandler om
dig; om formålet med behandlingen; om at oplyse perioden, som dine personlige oplysninger vil blive
opbevaret i; om identiteten af eventuelle modtagere af dine personlige oplysninger; om logikken for
automatisk databehandling og konsekvenserne af eventuel profilering; samt om alle andre
oplysninger vedrørende dine personlige oplysninger. I henhold til GDPR eller de dertilhørende
danske implementeringslove betegnes dette som en adgangsanmodning fra en registreret person.
For at kunne behandle din anmodning kan vi bede om id-dokumentation og tilstrækkelig information
for at kunne finde de personlige oplysninger, som du anmoder om. Du bedes udfylde dette skema og
returnere det til os, ellers kan du kontakte os skriftligt (via brev eller e-mail) for at udøve dine
rettigheder ifm. anmodning om oplysningerne beskrevet i dette skema og vedlægge din iddokumentation til:
Euler Hermes Danmark
Amerika Plads 19
2100 København Ø
contact.dk@eulerhermes.dk
Vi vil bekræfte en sikker modtagelse, og vi vil besvare din anmodning uden unødvendig forsinkelse
og senest inden for én måned efter din henvendelse. Såfremt dette ikke er muligt vil vi senest en
måned efter modtagelse af din anmodning underrette omkring forsinkelsen samt begrundelsen
herfor.
Del 1: Person, som anmodningen relaterer til (den registrerede person)
Titel:

Hr/Fru/Fr/andet

Efternavn:
Fornavn(e):
Ethvert andet navn, som du bruger, og som kan hjælpe ifm. søgningen:
Adresse:
Postnummer:
Telefon:
E-mail:
Del 2: Id-dokumentation
Du bedes vedlægge en kopi af ét af følgende dokumenter som id-dokumentation: gyldigt og aktuelt
pas eller foto-id, kørekort, fødselsattest eller lignende.
Dette er for at sikre, at vi kun sender oplysninger til den registrerede person og ikke til en tredjepart,
som ikke er godkendt af dig. Hvis ingen af disse dokumenter er tilgængelige, bedes du kontakte
contact.dk@eulerhermes.com for vejledning om andre acceptable former for id-dokumentation.

Del 3: Anmodede oplysninger
For at hjælpe os med at behandle din anmodning hurtigt og effektivt, bedes du give så mange
detaljer som muligt om de oplysninger, du anmoder om.
Jeg vil gerne bede om:
 at få bekræftet, hvorvidt Euler Hermes Danmark behandler mine personlige oplysninger
 at få udleveret en kopi af mine personlige oplysninger
 support og forklarende materiale vedrørende følgende emner beskrevet herunder:
 formålet med behandlingen
 kategorierne af mine behandlede personlige oplysninger
 modtagerne eller kategorierne af modtagere af mine personlige oplysninger
 den planlagte opbevaringsperiode for mine personlige oplysninger, eller hvis dette ikke
kan oplyses, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode
 mine rettigheder ifm. berigtigelse eller sletning, begrænsning eller afvisning af behandling
samt indsendelse af en klage til en databeskyttelsesmyndighed
 information vedrørende kilden til de personlige oplysninger (hvis de ikke blev indsamlet fra
mig)
 enhver automatisk behandling og afgørelse med juridiske eller lignende følger for mig
samt den involverede logik og hvilke konsekvenser, behandlingen har for mig
 hvis mine personlige oplysninger overføres til udlandet og de hensigtsmæssige
sikkerhedsforanstaltninger med relation til overførslen.
Jeg vil gerne bede jer om at besvare min anmodning og udlevere de oplysninger, jeg har anmodet
om, via:
 Brev  E-mail
Hvis det er muligt, bedes du begrænse din anmodning til en specifik politik, tjenesteydelse, afdeling,
team, enkeltperson eller hændelse. Du bedes inkludere tidsrammer, datoer, navne eller type af
dokumenter, eventuelle filreferencer og eventuelle andre oplysninger, der kan gøre os i stand til at
finde dine oplysninger. For e-mails bedes du f.eks. oplyse navne på afsendere og modtagere samt
omtrentlige datoer.

Du bedes fortsætte på en separat side, hvis det er nødvendigt.
Jeg,
, bekræfter, at oplysningerne angivet i dette skema er
korrekte, og at jeg er den registrerede person, hvis navn fremgår af dette skema. Jeg er indforstået
med, at Euler Hermes Danmark skal bekræfte id-dokumentation, og at det kan være nødvendigt, at
denne kontakter mig igen for yderligere oplysninger ifm. at finde de personlige oplysninger, som jeg
har anmodet om. Jeg er indforstået med, at min anmodning ikke vil være gyldig, før alle de
påkrævede oplysninger er modtaget af Euler Hermes Danmark. Jeg er også indforstået med, at
selv om denne anmodning er gratis, kan Euler Hermes Danmark kræve et rimeligt gebyr for at
behandle min anmodning, hvis jeg anmoder om de samme oplysninger igen eller fremsætter
ubegrundede eller overdrevne anmodninger.
Underskrift:

Dato:

