ANSØGNINGSFORMULAR –
ADGANG TIL PERSONDATA

I henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (General Data Protection Regulation
”GDPR”) har du ret til at få adgang til dine persondata fra virksomheder i BMI koncernen, som
fungerer som dataansvarlige (dvs. dem, der træffer beslutninger om, hvorfor og hvordan dine
persondata behandles). Hvis du ønsker at få disse oplysninger tilsendt, skal du indsende
denne formular og dokumentation for din identitet via e-mail til dsar@bmigroup.com eller til dit
lokale HR-team, hvis du er en eksisterende medarbejder.
Vi forventer typisk at svare på din anmodning inden for en måned efter modtagelsen af en fuldt
udfyldt blanket, identitetsbevis og modtagelse af alle de oplysninger, som vi har anmodet om
fra dig, for at præcisere din anmodning. Hvis din forespørgsel er kompleks, kan vi forlænge
tidsrammen og svare inden for tre måneder. Vi informerer dig, hvis vi forlænger tidsrammen.

Forespørgselsnavn (den registrerede) og kontaktoplysninger
Vi bruger kun de oplysninger, du giver på denne formular, til at identificere dig og de
personoplysninger, du anmoder om adgang til, og for at svare på din anmodning.

Efternavn
Fornavn(e)
Fødselsdato

Adresse

E-mail
Tlf.

Forbindelse til BMI koncernen
Marker venligst den nedenstående boks, der vedrører dig, og udfyld de ønskede oplysninger.
Nuværende medarbejder

Skriv navnet på din arbejdsgiver

Tidligere medarbejder

Skriv navnet på din tidligere arbejdsgiver

Kunde

Skriv kundenr. (hvis kendt) eller bekræft navn på
leverandørfirmaer

Andet

Venligst oplys forbindelse

Ønskede oplysninger
For at hjælpe os med at behandle din anmodning, bedes du venligst skrive så mange detaljer
som muligt om de persondata, du anmoder om adgang til, i boksen nedenfor. Hvis du for
eksempel er en nuværende eller tidligere medarbejder, kan du bede om adgang til persondata
vedrørende en bestemt begivenhed, såsom forfremmelse eller træningsoptegnelser, eller hvis
du er kunde, vil du måske have adgang til oplysninger vedrørende din købshistorik. Andre
oplysninger, der hjælper os med at gennemføre søgningen, omfatter henvisninger til
datointervaller og typen af dokumenter, som du gerne vil søge indblik i.
Vi vil kontakte dig for yderligere oplysninger, hvis omfanget af din anmodning er uklar eller ikke
giver tilstrækkelig information til os for at foretage din søgning.

Vær opmærksom på, at GDPR erkender, at adgangsforespørgsler for personer kan påvirke
andres rettigheder negativt, såsom personer, hvis persondata vi har, og en virksomheds
forretningshemmeligheder. Når vi reagerer på din anmodning, vil vi gøre det på en måde, der
ikke får nogen negativ indflydelse på sådanne rettigheder. Dette kan betyde, at vi giver dig
uddrag af oplysninger, der indeholder dine personoplysninger eller redigerer dokumenter, alt
efter hvad der er relevant.

Bevis for den registreredes identitet
Vi kræver bevis for din identitet, før vi kan svare på din anmodning om adgang. Til at hjælpe os
med at fastslå din identitet skal du vedhæfte identifikation, der klart viser dit navn, fødselsdato
og nuværende adresse. Vi forbeholder os ret til at nægte at handle på din anmodning, hvis vi
ikke kan identificere dig.
Vi accepterer en fotokopi eller et scannet billede af et af følgende som identitetsbevis: Pas eller
fotoidentifikation såsom kørekort eller nationalt id-kort. Hvis du har ændret navn, bedes du
vedhæfte de relevante dokumenter, der dokumenterer ændringen. Vedhæft venligst også en
kopi af en bank- eller kreditkortopgørelse eller forbrugsregning, der angiver din nuværende
adresse og er dateret inden for de sidste tre måneder.
Hvis du ikke har nogen af disse former for identifikation tilgængelig, bedes du kontakte os via
dsar@bmigroup.com for råd om andre acceptable identifikationsformer.

Underskrift og bekræftelse
Jeg bekræfter, at oplysningerne i denne formular er korrekte, og at jeg er den person, hvis
navn vises på denne formular.
Jeg forstår, at BMI koncernen muligvis kontakter mig igen for yderligere information, og at min
anmodning ikke vil være gyldig, før BMI koncernen har modtaget alle nødvendige oplysninger
til behandling af anmodningen.

__________________________________
Underskrift

__________________________________
Dato

