Begäran om
radering av personuppgift/er

Har du några
frågor?
Ring oss på
0771-44 00 20
så hjälper
vi dig.

Du som kund har rätt att begära att få personuppgifter som rör dig raderade. Banken har dock ett antal skyldigheter
som begränsar din rätt till radering såsom:
Bankens skyldighet att uppfylla en rättslig förpliktelse
Bankens skyldigheter att fullgöra och tillvarata sina rättigheter enligt avtal som ingåtts med dig
Bankens skyldighet att dokumentera sin regelefterlevnad

Personnummer

Namn

Notera här vilka personuppgifter du önskar få raderade:

Markera vilket skäl din begäran om att få personuppgifterna raderade grundar sig i:
Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
Jag återkallar det samtycke på vilken behandlingen av ovan personuppgifter grundar sig på.
Jag invänder mot behandlingen, då det saknas berättigade skäl.
Jag vill inte att ni använder mina personuppgifter i marknadsförings- och/eller profilering i marknadsföringssyfte
(denna begäran kommer alltid att tillgodoses).
Jag hävdar att personuppgifterna har behandlats i strid med GDPR. Vänligen motivera nedan:

Övrigt. Vänligen motivera nedan:

Observera att Landshypotek Bank gör en prövning i varje enskilt ärende.
Om du önskar få svaret som meddelande i internetbanken
Via internetbanken (inloggat läge) går du till Meddelanden, Skriv Nytt, skriv GDPR-begäran som rubrik, bifoga blanketten i meddelandet och klicka på Skicka. Svaret från oss skickas till dig som meddelande i internetbanken.
Om du istället önskar få svaret skickat till din folkbokföringsadress
Underteckna blanketten och posta till adressen angiven nedan, tillsammans med kopia av giltig id-handling.
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Bankens behandling av personuppgifter
All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679), med tillhörande nationell följdlagstiftning, samt övrig tillämplig lagstiftning. För
ytterligare information om Bankens behandling av personuppgifter, se
www.landshypotek.se/personuppgiftshantering.
Underskrift

Ort och datum

Namnunderskrift
Namnförtydligande
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Id-handling
Kopia av id-handling
Vi behöver en kopia av din legitimation (ex. körkort, pass eller ID-kort) för att säkerställa din identitet.

1. Placera din ID-handling här
2. Kopiera blanketten
Kontrollera att underskrift och
personnummer syns tydligt.
OBS! Passkopia ska visa hela
bilduppslaget, dvs två sidor.
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