INNSYNSBEGJÆRING
Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 («General Data Protection Regulation» eller «GDPR») gir en
registrert rett til å be om innsyn i personopplysninger behandlet av oss og innholdet i denne behandlingen.
Som hovedregel vil din begjæring bli håndtert gratis. Dersom vi skulle finne at begjæringen er åpenbart ubegrunnet,
overdreven eller repeterende, kan vi kreve en rimelig avgift basert på administrasjonskostnaden for å gi informasjonen.
Denne avgiften vil ikke overstige NOK 1.250.
Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig og innen 30 kalenderdager etter
mottak av et fullstendig utfylt skjema, identitetsbevis og eventuelle nødvendige dokumenter. Begjæringen og annen
dokumentasjonen skal sendes samlet til følgende adresse: Solid Media AS, Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo, Norge att.
Administrasjon eller skann dokumentene og send dem til s upport@solidmedia.no.

1.

personalia om den person som begjærER innsyn

Fullstendig navn:
Adresse:
E-postadresse:
Telefonnummer:

2.

3.

Forhold til Solid Media
☐

Jeg er en tidligere ansatt.

☐

Jeg er en nåværende ansatt.

☐

Jeg er en tidligere kunde.

☐

Jeg er en nåværende kunde

Din rolle
☐

Jeg er den registrerte.

☐

Jeg er ikke den registrerte, men jeg opptrer på vegne av den registrerte i henhold
til en fullmakt eller i kraft av min rolle.

4.

5.

6.

bevis på identitet eller myndighet
☐

Førerkort

☐

Pass

☐

Nasjonalt ID-kort

☐

Fullmakt

begjæringens innhold
☐

Jeg ønsker å motta personopplysninger om meg selv (identitetsbevis må vedlegges
begjæringen).

☐

Jeg ønsker å motta personopplysninger tilhørende en registrert som jeg opptrer på
vegne av (identitetsbevis for både deg selv og den registrerte må vedlegges
begjæringen, i tillegg til en fullmakt).

Tilgang til personopplysninger
☐

Jeg ønsker å motta generell informasjon om hvordan Solid Media behandler
personopplysninger.

☐

Jeg ønsker å motta samtlige personopplysninger Solid Media behandler om meg
selv eller en annen registrert.
Jeg ønsker kun tilgang til visse personopplysninger vedrørende meg selv eller en
annen registrert (eksempelvis personopplysninger innenfor en spesifikk periode,
spesifikke kategorier av personopplysninger eller personopplysninger som er
lagret i et spesifikt system).

☐

Dersom ja, beskriv hvilke typer personopplysninger du ønsker tilgang til:

☐

Jeg ønsker å motta informasjon om hvilke sikkerhetstiltak Solid Media har
implementert for sin behandling av personopplysninger om meg selv eller en
annen registrert.

☐

Jeg ønsker å motta ovennevnte informasjon per e-post (dersom du velger dette
alternativet anbefaler vi deg å slette opplysningene fra e-postserveren så snart du
har lastet de ned).

Ved å signere denne begjæringen bekrefter du at informasjonen du har oppgitt er korrekt, og at du er den personen
begjæringen omhandler eller at du har tillatelse til å opptre på vegne av en slik person. Du er innforstått med at Solid
Media kan finne det påkrevd å innhente ytterligere opplysninger for å besvare denne begjæringen.

SIGNATUR
DATO:

2

