15 April 2021

ANMODNINGSFORMULAR
Denne formular skal anvendes ved anmodning om indsigt i databehandling af dine personlige oplysninger i henhold til
bestemmelserne i den Europæiske Unions Generelle Forordning om Databeskyttelse (Databeskyttelsesforordningen)
og anden gældende lovgivning. Når vi har bekræftet, at du opfylder kriterierne for indsigt i henhold til
databeskyttelsesforordningen og anden gældende lovgivning, og du har givet tilstrækkelige oplysninger til at bekræfte
din identitet, vil du modtage svar inden for en kalendermåned fra denne dato, afhængig af lokal lovgivning.
Nedenstående afsnit bedes udfyldt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte DataPrivacy@ascendispharma.com.

Afsnit 1 – Anmoder
Fornavn
Efternavn
E-mailadresse
Forhold til Ascendis Pharma
Identitetsbevis (kopi af pas eller kørekort)

Afsnit 2 – Hvilken type anmodning drejer det sig om
Tilbagetrækning af samtykke
Anmodning om indsigt
Berigtigelse af persondata
Sletning af persondata
Begrænsning af behandling af persondata
Anmodning om dataoverførsel
Indsigelse mod behandling af persondata
Anmodning vedrørende automatiseret beslutningstagning og profilering

Beskrivelse af anmodning
Detaljeret beskrivelse af din anmodning, samt anden information der kan hjælpe Ascendis Pharma med at behandle
din anmodning
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Hvem anmoder
Jeg er Anmoder
Jeg er Anmoders Repræsentant

Afsnit 3 - Repræsentant
Fornavn
Efternavn
Virksomhedsnavn
Adresse
E-mailadresse
Identitetsbevis (kopi af pas eller kørekort)

Afsnit 4 – Bemyndigelse til at opnå indsigt som Repræsentant
Du skal være bemyndiget af Anmoder til at opnå indsigt – se Bemyndigelsesformular. Bemyndigelsesformularen skal
være underskrevet af dig samt Anmoder.
1.
2.
3.

Download Bemyndigelsesformular
Print og underskriv formularen
Scan den underskrevne formular og upload nedenfor

Repræsentanten skal være bemyndiget af Anmoder før indsigt kan opnås. Repræsentanten skal få Anmoders
underskrift eller fremkomme med anden form for bemyndigelse.
Det skal være original underskrift, ikke en kopi (det kan være en god idé at underskrive med blåt).
Jeg giver hermed tilladelse til, at den Repræsentant, der er nævnt i afsnit 3 i denne formular, fremsætter en
anmodning om indsigt på mine vegne i henhold til databeskyttelsesforordningen.
Anmoders underskrift:

Dato:

Repræsentants underskrift:

Dato:

Indsend din anmodning
Inden du klikker på send, skal du sørge for at have udfyldt anmodningsformularen korrekt og vedhæftet alle
nødvendige dokumenter.
[Send-knap]
Bemærk, at rettighederne til denne formular ikke er absolutte, og vi kan have ret til at afvise anmodningen helt eller delvist, hvor
undtagelser i henhold til gældende lovgivning gælder, eller når de leverede oplysninger viser sig utilstrækkelige til at bekræfte din
identitet.
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