Det dataansvarlige selskabs navn og adresse

Kingbo.dk
Solvangsalle 4
8300 Odder

Anmodning om
ændring
efter
persondatalovens § 31

Undertegnedes navn og adresse (den registrerede) Udfyldes med blokbogstaver eller maskinskrift

Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefonnr.:
E-mail adresse:

Oplys hvilke behandlinger af personoplysninger om dig, som du ønsker indsigt i og inden for hvilke
områder. Udfyldes med blokbogstaver eller maskinskrift

Dato og underskrift (den registrerede)

Navn (blokbogstaver)
Dato:
Underskrift:

Persondataloven (uddrag)
Kapitel 9
Den registreredes indsigtsret
§ 31. Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den
pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.
Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede
meddelelse om
1) hvilke oplysninger der behandles,
2) behandlingens formål,
3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og
4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.
Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er
begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige
underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan
forventes at foreligge.
§ 32. Bestemmelserne i § 30 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Oplysninger, der behandles for den offentlige forvaltning som led i administrativ
sagsbehandling, kan undtages fra indsigtsretten i samme omfang som efter reglerne i
offentlighedslovens § 2 samt §§ 7-11 og 14.
Stk. 3. Der er ikke ret til indsigt i oplysninger, der behandles for domstolene, hvis
oplysningerne indgår i tekst, som ikke foreligger i endelig form. Dette gælder dog ikke,
hvis oplysningerne er videregivet til en tredjemand. Der er ikke ret til indsigt i
voteringsprotokoller og andre referater af domstolenes rådslagning samt materiale
udarbejdet af domstolene til brug for rådslagningen.
Stk. 4. Bestemmelsen i § 31, stk. 1, finder ikke anvendelse, hvis oplysningerne
udelukkende behandles i videnskabeligt øjemed, eller hvor oplysningerne kun opbevares
i form af personoplysninger i det tidsrum, som kræves for at udarbejde statistikker.
Stk. 5. For behandling af oplysninger på det strafferetlige område, der foretages for den
offentlige forvaltning, kan justitsministeren fastsætte undtagelser fra retten til at få
oplysninger efter § 31, stk. 1, for så vidt bestemmelsen i § 32, stk. 1, jf. herved § 30, må
antages at medføre, at begæringer om ret til indsigt i almindelighed må afslås.
§ 33. En registreret person, der har fået meddelelse efter § 31, stk. 1, har ikke krav på ny
meddelelse før 6 måneder efter sidste meddelelse, medmindre der godtgøres en særlig
interesse heri.
§ 34. Meddelelser i henhold til § 31, stk. 1, skal på begæring gives skriftligt. I tilfælde,
hvor hensynet til den registrerede taler derfor, kan meddelelse dog gives i form af en
mundtlig underretning om indholdet af oplysningerne.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling for meddelelser, som gives

