Anmodning om brug af
registreredes rettigheder
Information om denne formular og DI's behandling af den

Denne formular skal udfyldes af alle personer, der ønsker at bruge deres rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen i forhold til DI.
Den udfyldte formular skal indsendes til DI på persondata@di.dk
DI tilstræber at svare på din anmodning senest 1 måned efter, at vi har modtaget al nødvendig information.
DI behandler de persondata, vi får via denne formular, i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som du kan læse her.

Udfyld nedenstående:
Kontaktinformation

Disse oplysninger skal udfyldes
Navn:
Adresse:
E-mail:
Telefonnummer:

Basisinformation så vi kan identificere dine persondata

Her skal du give os oplysninger, som gør det muligt for os at identificere dine persondata.
Du bedes skrive informationerne, som du forventer, at de er registreret i DI. Dette kan afvige fra kontaktinformationen, som du har angivet oven for.
Det er frivilligt, hvor mange informationer du vil give DI her, men jo flere informationer vi får, jo større er sandsynligheden for et udtømmende svar.
Fulde navn:
E-mail:
Telefonnummer:
Fødselsdato:
Navn på arbejdsgiver/medlemsvirksomhed:
CVR-nummer på arbejdsgiver/medlemsvirksomhed:

Hvad handler din anmodning om?

Dette felt er obligatorisk. Sæt mindst ét kryds
°
°
°
°

Jeg vil have indsigt i, hvilke persondata DI behandler om mig
Jeg vil have slettet (nogle af) mine persondata hos DI
Jeg vil gøre indsigelse mod, at DI behandler persondata om mig
Jeg vil have rettet i persondata, som DI behandler om mig

° Jeg vil have begrænset den behandling af mine persondata, som DI foretager
° Jeg vil have mine data udleveret for at kunne flytte dem til et andet sted
° Jeg vil tilbagekalde mit samtykke til, at DI må behandle (nogle af) mine persondata

Uddyb evt. din anmodning:

Dette felt er ikke obligatorisk. Skriv en eventuel præcisering af, hvad du anmoder om.

Alle persondata eller kun dele af dem?
Dette felt er obligatorisk.

Sæt kryds for om din anmodning vedrører alle dine persondata, som DI måtte have registreret om dig eller kun dele af dem.
Dette kunne f.eks. være, hvis du kun ønsker indsigt i, hvad DI har registreret om dig i forbindelse med et bestemt arrangement.
° Alle mine persondata
° Dele af mine persondata

Hvilke?

Hvilke persondata?

Dette felt er ikke obligatorisk, men det vil gøre det lettere for os at finde dine data og dermed øge kvaliteten af vores besvarelse på din anmodning.
Skriv her hvilke persondata du tror, at DI evt. har registreret om dig. Er det f.eks. navn, email eller adresse eller andet?

I hvilken sammenhæng har vi registreret persondata om dig?

Dette felt er ikke obligatorisk, men det vil gøre det lettere for os at finde dine data og dermed øge kvaliteten af vores besvarelse på din anmodning.
Er det f.eks. i forbindelse med deltagelse i et arrangement i DI, eller har du fået udbetalt feriepenge via DI osv.

Kontakt i DI?

Dette felt er ikke obligatorisk, men det vil gøre det lettere for os at finde dine data og dermed øge kvaliteten af vores besvarelse på din anmodning.
Skriv navnet eller mailen på DI-medarbejdere du evt. har været i kontakt med på det tidspunkt, hvor du tror, at vi registrerede disse persondata.

