Skjema for innsynsbegjæring
Blatchford ber deg til å bruke dette skjemaet for å sende inn en innsynsbegjæring. Vi vil bare
bruke informasjonen i dette skjemaet i forbindelse med behandling av denne begjæringen.
Skjemaet er for å hjelpe med behandling av innsynsbegjæring og gjør det enklere for deg å
inkludere alle detaljene i begjæringen.

1. Detaljer om personen som ber om Informasjon:
Fullt navn:
Forrige navn:
Gjeldende adresse:

Kontakttelefonnummer:
E-postadresse:
(valgfritt)

2. Er du den registrerte? (kryss av i boksen som gjelder)
Jeg er den registrerte og legger ved bevis på min identitet.
Jeg er Ikke den registrerte, men Jeg opptrer på deres vegne som deres personlige
representant. Jeg har skriftlig fullmakt, som jeg legger ved og bevis for deres identitet.
Jeg er Ikke den registrerte, men jeg opptrer på deres vegne som deres forelder eller verge og
legger ved bevis på deres identitet.

3. Detaljer om den registrerte (hvis forskjellig for punkt 1)
Fullt navn:
Forrige navn:
Gjeldende adresse:

Kontakttelefonnummer:
E-postadresse:
(valgfritt)

4. Beskriv den spesifikke informasjonen du ber om: oppgi så mange detaljer som mulig, for
eksempel relevante datoer, referanser Etc.

5. Erklæring
Jeg erklærer at informasjonen gitt av meg er, korrekt og at jeg har rett til å søke om tilgang til
informasjon nevnt ovenfor, under betingelsene i personopplysningsloven.
Signatur:

Dato:

Når Blatchford har all nødvendig informasjon og gebyr, hvor det er aktuelt, må forespørselen være fullført i en
kalendermåned. I eksepsjonelle tilfeller der det ikke er mulig å etterkomme innen denne perioden, vil du bli
informert om forsinkelsen og gitt et tidsestimat for når forespørselen sannsynligvis er oppfylt.
I visse tilfeller kan personopplysningsloven tillater at selskapet tilbakeholder informasjon, for eksempel
informasjon som trolig vil føre til alvorlig skade på fysisk eller psykisk helsetilstand av deg eller noen annen
person. Informasjon knyttet til eller levert av en tredje person som ikke har samtykket til innsyn, inkludert
bilder fjernet
Vennligst send ditt utfylte skjema, sammen med bevis på identitet og eventuelt gebyr til:
Post til:
Information Security Officer Chas A
Blatchford & Sons Ltd Unit D Antura
Kingsland Business Park Basingstoke
Hampshire
RG24 8PZ
Telephone: +44 (0)1256 31 6635
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Email: informasjon.security@blatchford.co.uk

