Den databeskyttelsesansvarlige
Novum Bank Ltd
4th Floor, Global Capital Building,
Testaferrata Street,
Ta’Xbiex XBX 1403

Via e-mail: data.officer@cashper.dk

Dato:

Anmodning om adgang til egne personlige oplysninger
Jeg skriver for formelt at udfærdige en ‘Anmodning om adgang til egne personlige oplysninger’
for at få en kopi af de oplysninger, du har om mig, hvilket jeg er berettiget til i henhold til artikel
15 i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) EU2016/679.
Du kan finde mine optegnelser ved brug af følgende oplysninger:
Navn
Adresse
CPR-nummer
(kopi af dokument vedhæftet)
E-mailadresse

Bekræft venligst, om Novum Bank Ltd netop nu er i færd med at behandle personlige data om
mig.

Hvis dette er tilfældet, bedes du levere disse data til mig, da jeg er berettiget hertil i henhold til GDPR,
herunder:
[Afkryds venligst, hvilke af nedenstående du ønsker at anmode om. Vær opmærksom på, at du
er berettiget til ved lov at anmode om samtlige nedenstående.]

a) en kopi af alle mine personlige data, som du opbevarer,
b) formålet med opbevaringen og behandlingen heraf,
c) kategorier af de vedrørende personlige data,
d) modtagerne eller modtagerkategorierne, til hvem du videregav eller vil videregive
(såfremt dette er kendt) mine personlige data, hvis relevant,
e) tidsperioden, som mine personlige data vil blive opbevaret/behandlet, eller, hvis dette
ikke er muligt, kriterierne, der benyttes til at bestemme periodens længde,
f)

oplysninger om kilden til dataene, såfremt disse data ikke blev givet direkte af mig,

g) hvorvidt automatiseret beslutningstagen, herunder profilering, anvendtes i forhold til
mine personlige data, og hvor det blev anvendt, pålidelige oplysninger om den
involverede logik, såvel som betydningen og de forventede konsekvenser for mig af en
sådan behandling,
h) den beskyttelse, du tilbyder, hvis du overfører mine personlige data til et tredjeland
eller en international organisation.
Jeg ser frem til at modtage jeres svar på denne anmodning på gratis basis inden for 30 dage fra
modtagelsen af dette brev i overensstemmelse med GDPR-reglerne.
Jeg forstår, at alle yderligere kopier af oplysningerne, jeg måtte anmode om i forbindelse med
ovenstående, kan leveres mod betaling af et gebyr svarende til rimelige administrative
omkostninger fra din side.
Jeg forstår endvidere, at tydeligt ubegrundede anmodninger eller anmodninger, der er urimeligt
omfangsrige (f. eks. grundet deres gentagende karakter) kan afvises fra din side ELLER kan
accepteres mod betaling af et rimeligt gebyr, der repræsenterer rimelige administrative
omkostninger fra din side.

Med venlig hilsen

Anmoder

