Rekvisisjon om innsyn i personopplysninger
Den norske personopplysningsloven, som implementerer EUs personvernforordning
(Regulation 2016/679), også kjent som GDPR, gir en person (også kalt en «registrert») rett til
å be om innsyn i sine personopplysninger behandlet av oss i Nurofy AS.
Undertegnede anmoder med dette om å få innsyn i de personopplysninger Nurofy AS har
lagret om meg.

Personopplysninger
* Fornavn/mellomnavn/etternavn:
*Adresse:
*Postnr. og poststed:
*Telefonnummer:
E-post
Jeg har følgende relasjon til Nurofy AS:
o Jeg har opprettet bruker hos Nurofy AS
o Jeg har samtykket til at Nurofy AS kan innhente data om meg
o Annet
*Jeg har følgende rolle:
o Jeg er den registrerte
o Jeg er ikke den registrerte, men jeg opptrer på vegne av den registrerte i henhold til
fullmakt eller i kraft av min rolle
o Jeg er ikke den registrerte, men jeg opptrer på vegne av den registrerte i kraft av min
rolle som forleder eller foresatt
Jeg ønsker å motta følgende informasjon:
o Generell informasjon om hvordan Nurofy AS behandler personopplysninger
o Jeg ønsker å motta samtlige personopplysninger Nurofy AS behandler om meg
o Jeg ønsker å motta samtlige personopplysninger Nurofy AS har behandlet om en annen
registrert i henhold til fullmakt eller min rolle som forelder/foresatt
o Jeg ønsker kun tilgang til visse personopplysninger vedrørende meg selv eller en annen
registrert i henhold til fullmakt eller min rolle som forelder/foresatt (eksempelvis
innenfor en spesifikk tidsperiode)
Dersom du kun ønsker informasjon om visse personopplysninger, beskriv hvilke her:

*Dato:

*Underskrift:

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 Nurofy AS kan finne det påkrevd å innhente
ytterligere opplysninger for å besvare denne rekvisisjonen.
Merk at dersom du opptrer på vegne av en annen må du i tillegg til legitimasjon sende oss
en fullmakt eller bevis på foreldreskap eller rolle som foresatt.
Utfylt rekvisisjon samt kopi av legitimasjon (eksempelvis førerkort eller pass) og annen
dokumentasjon sendes til:
Skarsvegen 85, 5911 Alversund
Eller per e-post: Post@nurofy.no
Dersom rekvisisjon og kopi av legitimasjon senders oss per e-post, oppfordres det til at dette
sendes i passordbeskyttet format. Passord oppfordres sendt per telefon.
Merk at alle felter med * i rekvisisjonen skal være utfylt, og først når det er gjort kan
rekvisisjonen behandles. Man kan kun rekvirere innsyn i opplysninger om egen person. Med
din underskrift samt legitimasjon garanterer du at denne rekvisisjonen kun omfatter data
vedrørende din person.
Din rekvisisjon vil bli håndtert og besvart innenfor 30 dager fra fullstendig rekvisisjon er
mottatt. Det tas imidlertid forbehold om at det i enkelte perioder kan være stor pågang, og
behandlingen av rekvisisjonen kan følgelig ta noe lenger tid.
Ved eventuelle spørsmål eller henvendelser i anledning ovennevnte bes spørsmål rettes til
kontaktperson i Nurofy AS:
Lars Erik Ørgersen
E-post: Lars.orgersen@nurofy.no
Tlf.: +47 916 14 161

