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Databeskyttelsespolitik

Tak fordi du kontaktede HellermannTyton AB Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista, Sverige  
(i det følgende benævnt "HellermannTyton" eller "vi"). 
 
Inden vi kan behandle din anmodning, skal vi bede dig om nogle oplysninger.  
Vi skal bekræfte dit forhold til os samt din identitet, så ingen personlige data videregives til den forkerte person *. 
Venligst undlad at informere os om unødvendige personlige data i denne anmodning.  
Detaljerne om identitet og myndighedskompetence er obligatoriske felter. 

Send den udfyldte formular pr. Post eller e-mail til vores databeskyttelsesansvarlig for HellermannTyton AB:

Claes Hegardt 
HellermannTyton AB 
Box 7037 
164 07 Kista 
Sverige 
Telefon: +46 8580 890 15 
E-mail: Claes.Hegardt@HellermannTyton.se

Medsend venligst dokumenter, der gør det muligt at bekræfte din identitet.

*  Vi skal kun bruge de oplysninger, du giver på denne formular til at identificere dig og de personlige data, du anmoder om adgang til, for at kunne at svare på din anmodning. 
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IDENTITET OG MYNDIGHED

Relations til HellermannTyton
Kunde, leverandør, medarbejder, konsulent

Fulde navn
Fornavn og efternavn

Adresse
Hvis du arbejder for en af vores kunder eller leverandører,  
bedes du angive navnet på virksomheden og forretningsadressen.

Kontakt detaljer
Indtast din e-mail-adresse, telefonnummer eller anden kontaktmulighed,  
som vi kan kontakte dig på via din anmodning.

Venligst send os dokumentation, der kan bruges til at bekræfte din identitet, f.eks. en kopi af dit pas eller dit kørekort. 
Hvis du handler på vegne af en tredjepart, skal du indsætte oplysningerne for denne part ovenfor og sende os kopier af 
dokumentation for identitet både for dig selv og for denne person sammen med en fuldmagt fra den person på hvis vegne du 
er fremsætte anmodningen.

Dato og underskrift
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Den registreredes rettigheder

Tilbagetrækning af samtykke til behandling af personoplysninger
Beskriv venligst, hvilken type behandling du har givet dit samtykke til, eller efter din mening, hvilken aktivitet eller proces din 
samtykke refererer til.

Beskriv med dine egne ord, hvilket samtykke du ønsker at trække tilbage, og i hvilket omfang dette skal ske.

Ret til adgang
Hvis du ønsker oplysninger om dine personlige data, oplysninger om behandlingen eller en kopi af dine data, venligst underret 
os her så detaljeret som muligt.

Ret til berigtigelse
Beskriv venligst her, i hvilket omfang vi skal rette eller udfylde dine personlige data. Hvis dine personlige data er forkerte eller 
ufuldstændig, kan du informere os om, hvordan vi kan rette eller udføre det. Giv os gerne yderligere oplysninger, som kan 
hjælpe os med at øge vores forståelse af sagens kendsgerninger.
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Af hvilken grund vil du have, at vi sletter dine personlige data?

Ret til begrænsning af behandling
For hvilke personlige data ønsker du, at vi skal begrænse behandling? Giv os venligst detaljerne så nøjagtigt som muligt.

Af hvilken årsag ønsker du, at vi skal begrænse eller stoppe behandlingen af dine personlige data?

Ret til sletning
Hvilke personlige data skal vi slette? Giv os venligst detaljerne så nøjagtigt som muligt.
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Ønsker du at modtage en kopi af de personlige data, eller skal vi overføre dem direkte til en tredjepart? 
Hvis svaret er ja, til hvem skal vi så sende de personlige oplysninger?

Ret til indsigelse
Hvis behandlingen af dine personlige data er baseret på grund af almen interesse eller berettiget interesse, eller hvis dataene 
er i begrundet og bruges direkte til markedsføringsformål, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine 
personlige data. 
 
Hvilken type behandling af dine personlige data ønsker du at gøre indsigelse mod? Beskriv venligst så detaljeret som muligt 
hvilke personlige data, som din anmodning henviser til, og hvorfor du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen.

Ønsker du, at vi begrænser behandlingen af de pågældende personoplysninger, indtil vi har besluttet, om vores legitime 
interesse for at behandle de pågældende personoplysninger har prioritet over din indsigelse?

Ret til dataportabilitet
Hvis du har givet os dine personlige data og ønsker, at vi skal overføre dem til en anden datacontroller, vil vi gøre dette 
forudsat, at dette sker på grundlag af dit samtykke, eller de personlige data blev krævet for at indgå en kontrakt med dig.

Venligst oplys os om hvilke personlige data du ønsker at modtage eller overføre.

Ja Nej
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Du har ret til at sikre, at vigtige beslutninger vedrørende dig ikke træffes på grundlag af generelle kriterier. Hvis du 
mener, at vi har truffet en beslutning vedrørende dig ved hjælp af automatiske systemer og vil gerne have, at beslutningen 
skulle være gennemgået af en person, beskriv venligst beslutningen og baggrunden.

Hvis vi for at imødekomme din anmodning skal videresende dem til modtagere af dine personlige data, vil du gerne have 
besked om hvilke modtagere vi sender din anmodning til?

Ja Nej

Dato og underskrift

Mange tak for udfyldelsen af denne formular. 
Vi behandler nu din anmodning med de oplysninger, du har leveret, og informerer dig om resultatet så hurtigt som muligt.
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