Begäran om tillgång till uppgifter
Hur du ansöker om personuppgifter som behandlas av
Euler Hermes Sverige filial
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (Direktiv (EU) 2016/679)(”GDPR”)) kan du som
registrerad begära att vi informerar om vi behandlar personuppgifter om dig kopior av
personuppgifter som vi lagrar, delar eller behandlar om dig; tidsperioden för vilken dina
personuppgifter lagras; identiteten för mottagare av dina personuppgifter; logiken i automatisk
databehandling och konsekvenserna av profilering; och all annan information som rör dina
personuppgifter. Detta kallas, enligt GDPR en registrerad parts begäran om tillgång till uppgifter.
För att hantera din begäran kan vi kräva bevis på identitet och annan relevant information för att vi
ska kunna hitta de personuppgifter du begär. Fyll i formuläret och returnera det till oss, eller
kontakta oss skriftligen (via post eller e-post) för att utöva din rätt att begära uppgifterna som
beskrivs i detta formulär tillsammans med ditt identitetsbevis till:
Euler Hermes Sverige filial
Döbelnsgatan 24, Box 729 101 34 Stockholm
privacy.se@eulerhermes.com
Vi kommer att bekräfta att vi tagit emot din begäran och besvara den inom en månad efter din
förfrågan, om möjligt.

Del 1: Person som begäran avser (registrerad)
Titel:
Efternamn:
Förnamn:
Andra namn som kan underlätta sökningen:
Adress:
Postnummer:
Tel:
E-post:
Del 2: Identitetsbevis
Bifoga en kopia av giltig id-handling som bevis på identitet
Detta är för att säkerställa att vi bara skickar information till den registrerade och inte till en tredje
part som inte har godkänts av dig. Om du är osäker på vad som utgör en giltig id-handling, kontakta
privacy.se@eulerhermes.com för råd om godtagbara former för identifiering.

Del 3: Uppgifter som begärs
För att hjälpa oss att hantera din förfrågan snabbt och effektivt, ge så mycket information som
möjligt om de uppgifter du vill ha.
Jag vill att ni:
 Bekräftar om Euler Hermes Sverige filial behandlar mina personuppgifter
 Förser mig med en kopia av mina personuppgifter
 Ge stödjande och förklarande material avseende följande:
 behandlingens syften
 kategorier av personuppgifter som behandlas
 mottagare eller kategorier av mottagare av mina personuppgifter
 den planerade lagringstiden för mina personuppgifter, eller, om detta inte är möjligt, de
kriterier som används för att bestämma denna period
 mina rättigheter till rättelse eller borttagning, för att begränsa behandlingen eller motsätta
mig behandlingen och att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet
 information om källan till personuppgifterna (om ni inte fått dem av mig)
 automatiserat beslutsfattande som har rättsliga eller liknande effekter för mig, liksom den
logik som används och konsekvenserna av behandlingen för mig
 där mina personuppgifter överförs till utlandet, lämpliga skyddsåtgärder i samband med
överföringen
Jag skulle vilja att ni svarar på min begäran och lämna de uppgifter jag har begärt enligt följande:
 Post  E-post
Om möjligt, begränsa din begäran till en viss policy, tjänst, avdelning, team, individ eller incident.
Var god ange tidsramar, datum, namn eller typer av dokument, filreferens och annan information
som kan göra det möjligt för oss att hitta dina uppgifter. Till exempel, för e-post, ange namnen på
avsändare och mottagare och ungefärliga datum.

Fortsätt på ett separat papper, om det behövs.
Jag,
, bekräftar att uppgifterna i detta formulär är riktiga och att
jag är den registrerade vars namn finns på detta formulär. Jag förstår att Euler Hermes Sverige
filial måste kräva identitetsbevis och att det kan bli nödvändigt att kontakta mig igen för ytterligare
information för att hitta de personuppgifter jag söker. Jag förstår att min begäran inte kommer att
vara giltig förrän all information som begärts har mottagits av Euler Hermes Sverige filial. Jag
förstår också att även om denna begäran är gratis, om jag begär samma information igen eller gör
ogrundade eller överdrivna förfrågningar, kan Euler Hermes Sverige filial debitera en skälig
administrativ avgift för att behandla min begäran.
Namnteckning:

Datum:

