Beställning av registerutdrag m.m.
Gör så här:
Fyll i blanketten, underteckna och skicka till
DNB Bank ASA Filial i Sverige
Att. Data protection
105 88 Stockholm
Du kan också skriva ut och maila formuläret till dataprotection@dnb.se
Namn:

Personnummer:

Folkbokföringsadress:

Telefonnummer där vi kan nå dig:
E-postadress

Gata:
Postnummer:
Ort:
Land:
Ange hur du är/har varit kund i DNB (t.ex.
bilfinansiering, kreditkort, representant för ett
kundföretag)

Om du är/har varit representant eller förträdare för
en företagskund, vänligen ange företaget/s namn:

Rätten till tillgång, rättelse, radering och begränsning av personuppgifter
Du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter och hur vi skyddar dina
personuppgifter.
Registerutdrag
Jag önskar upplysningar om följande:
Allmänna personuppgifter
Upplysningar knutna till kortkrediter
Upplysningar knutna till mina lån och krediter
Upplysningar knutna till min bilfinansiering
Upplysningar knutna till Autolease
Personuppgifter hänförliga till företagskunder (om du t.ex. företräder en företagskund)
Upplysningar knutna till min anställning i DNB

Felaktiga uppgifter
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som
vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare
uppgifter om något relevant saknas. Om du vill rätta eller komplettera uppgifter m.m., vänligen ange vilka
uppgifter detta avser:

Begäran om rättelse m.m.:

Begäran om radering och begränsning av uppgifter
Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi
använder
dem. Du har också rätt att begära att vi tillfälligt begränsar tillgången till dina uppgifter. Vänligen ange vilka
uppgifter som du önskar få raderade eller begränsade.
Begäran om radering m.m.:

Närmare information om rätten till rättelser, radering och begränsning hittar du i vår integritetspolicy.
Rätten till dataportabilitet
Du har rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format
och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet
när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke
eller på ett avtal mellan dig och oss.
Begäran om dataportabilitet, ange vilka uppgifter du önskar överföra:

Vi svarar på alla förfrågningar om registerutdrag m.m. så fort vi kan och senast inom 30 dagar. Om det i ett
särskilt fall skulle ta längre tid kommer vi att informera dig om hur ärendet fortskrider.

-------------------------------------------------------Underskrift

-------------------------------------------------------Ort och datum

