Henvendelse vedr. rettigheder om egne persondata
Denne formular anvender du i tilfælde af anmodning om indsigt i eller ændringer vedrørende egne persondata i henhold til bestemmelserne i Den Europæiske Unions Generelle Databeskyttelsesforordning
(GDPR).
Identifikation af dig (skriv helst med blokbogstaver – skal printes og underskrives):
Navn:
Adresse:

E-mail:
Evt. telefon nr.:
Evt. medlemsnr.:
Dato:
Underskrift:

Vi vil sikre os, at vi behandler den rette persons oplysninger, så du skal dokumentere din identitet ved at
vedlægge en kopi af mindst to af dine nedenstående ID-kort (sæt hak i de valgte):

☐

Pas
Kørekort

☐

Sundhedskort

☐

Vi anbefaler, at du fremsender dokumentationen i sikker form, f.eks. krypteret til
 gdpr@redbarnet.dk eller
 pr. brev til Red Barnet, Rosenørns Allé 12, 1634 København V.
Vi vender tilbage hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Du får et skriftligt svar på din anmodning
via e-mail, hvis du har oplyst din e-mail adresse.
Med venlig hilsen

Red Barnet

Type af anmodning
Venligst markér den rettighed, du ønsker at gøre brug af:
☐

Indsigt i egne personoplysninger.
(Beskriv din tilknytning til Red Barnet nederst på siden)

☐

Tilbagetrækning af samtykke.
(Uddyb anmodning på næste side)

☐

Sletning af personoplysninger.
(Beskriv din tilknytning til Red Barnet nederst på siden)
Bemærk: Red Barnet er forpligtet til at behandle personoplysninger bl.a. ved indberetning af donation til SKAT og opbevaring af donationshistorik jf. Bogføringsloven.

☐

Anmodning om overførelse af persondata – dataportabilitet.
(Beskriv din tilknytning til Red Barnet på næste side)

Beskriv de typer persondata, din anmodning omhandler:
Eksempel: Hvis henvendelsen drejer sig om et fotografi har vi behov for supplerende oplysninger,
f.eks. hvornår fotografiet er fra (årstal), hvilken sammenhæng fotografiet at taget i eller hvilken publikation/website fotografiet er anvendt i.

Beskriv din tilknytning til Red Barnet:
Eksempel: Er du medlem, frivillig, deltager i et event?
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Uddyb anmodningen:
Eksempel: Hvis henvendelsen drejer sig om et samtykke har vi behov for supplerende oplysninger om
i hvilken og hvornår sammenhæng samtykket er indgået.
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