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Belden Inc. 

Anmodningsformular til dataadgang 

Belden Inc., herunder dets globale datterselskaber og tilknyttede virksomheder, tager beskyttelsen af vores 

medarbejderes, kunders, partneres, forhandleres, leverandøreres og andre personers oplysninger og data meget seriøst. 

Som krævet af GDPR, har EU-borgere ret til at sende visse anmodninger til os vedrørende Beldens behandling af 

personoplysninger. For at indsende en anmodning om dataadgang i henhold til GDPR, bedes du udfylde denne 

formular og sende en kopi til vores databeskyttelsesteam på Belden.Privacy@belden.com. Efter modtagelse af din 

udfyldte forespørgsel, behandler vi den og svarer inden for de tidsrammer, der er sat af GDPR.  Hvis yderligere 

oplysninger er nødvendige, herunder, men ikke begrænset til, bevis på din identitet, kontakter vi dig ved hjælp af de 

kontaktoplysninger, du giver i denne formular. Oplysninger i forbindelse med denne anmodning behandles kun med 

det formål at behandle og svare på din anmodning.  

ANMODNINGER INDGIVET PÅ ANDEN MÅDE END INDSENDELSE AF DENNE FORMULAR SOM 

ANGIVET HERI, ANSES FOR UGYLDIGE OG AFVISES. 

Hvis du ikke udfylder alle de felter, der er angivet nedenfor, kan vi muligvis ikke kontakte dig og vil ikke kunne 

behandle denne anmodning korrekt. I så fald kan vi følge op hos dig for at få sådanne oplysninger, og behandlingen 

af din anmodning kan blive forsinket, indtil vi modtager de fornødne oplysninger. 

1. Navn ___________________________________. 

 

2. Bostedsland ________________________________. 

 

3. Forholdet til Belden, et af dets datterselskaber eller tilknyttede virksomheder (se venligst hvad der gælder): 

☐Kunde 

☐Tidligere kunde 

☐Mulig kunde 

☐Medarbejder 

☐Tidligere ansat 

☐Potentiel medarbejder 

☐Leverandør 

☐Andet (angiv venligst): 

 _______________

 

4. Beldens filialer eller brands med hvilke du har et forhold til. I forbindelse med dette spørgsmål, omfatter 

hvert datterselskab sine udenlandske datterselskaber. Markér alt, hvad der gælder: 

☐Alpha Wire 

☐Belden Inc. 

☐Belden Deutschland GmbH  

☐Coast Wire & Tech 

☐Hirschmann Automation & Control 

GmbH 

☐GarrettCom 

☐Grass Valley 

☐Lumberg Automation 

☐Poliron 

☐PPC Broadband 

☐ProSoft 

☐SAM 

☐Softel 

☐Thinklogical 

☐Tofino Security 

☐Tripwire 

☐West Penn Wire 

☐Andet (angiv venligst): 

 _______________

 

 

5. Forespørgselstype (se venligst hvad der gælder): 
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☐Hvem er du? Hvorfor og hvordan 

behandler I mine oplysninger? 

(Grundlæggende oplysninger) 

☐Bekræft venligst, at I behandler mine 

personoplysninger, giv et resumé af jeres 

behandlingsaktiviteter og en kopi af mine 

personoplysninger, som I er i besiddelse af 

(Adgang) 

☐Giv mine data til mig eller en ny 

dataansvarlig i maskinlæsbar form.  

(Overførselsret) 

☐Ret venligst visse fejl i mine 

personoplysninger (angiv yderligere detaljer 

nedenfor). ( Berigtigelse) 

☐Slet de personoplysninger, som I har 

relateret til mig. Angiv detaljer i 

nedenstående rum. (Sletning) 

☐Stop med at bruge mine personoplysninger 

til de formål, der er beskrevet nedenfor.  

(Begrænsning af brug) 

☐ Jeg er uenig i, at I har en berettiget 

interesse i at behandle mine data. Stop enhver 

behandling af disse. (Indvendinger til brug) 

☐Send mig ikke yderligere direkte 

marketingsmaterialer (Indsigelse mod 

direkte markedsføring) 

☐Stop med at bruge mine personoplysninger 

til at træffe automatiserede beslutninger, der 

påvirker mig. (Indsigelse mod 

automatiseret behandling) 

☐Andet (angiv venligst yderligere detaljer i 

nedenstående felt)  

 

Giv også et beskrivende resumé af din bekymring eller anmodning og specificér på baggrund af hvilke 

legitime grunde, der er defineret af GDPR (dvs. art 17 og 18 GDPR), du foretager din anmodning for at gøre 

det muligt for os at behandle din anmodning mest effektivt: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6. Email-adresse: _______________________________. 

 

7. Hvis du indsender denne formular som følge af dit forhold til Belden (et af vores datterselskaber eller 

tilknyttede virksomheder) som kunde, leverandør eller partner på nogen anden måde end medarbejder eller 

konsulent, bedes du angive arbejdsgiverens navn på tidspunktet for forholdet: ________________________. 

 

8. Underskrift:___________________________. 

 

Dato:_______________________________. 

 

 


	af din anmodning kan blive forsinket indtil vi modtager de fornødne oplysninger: 
	undefined: 
	Kunde: Off
	Tidligere kunde: Off
	Mulig kunde: Off
	Medarbejder: Off
	Tidligere ansat: Off
	Potentiel medarbejder: Off
	Leverandør: Off
	Andet angiv venligst: Off
	undefined_2: 
	PPC Broadband: Off
	ProSoft: Off
	SAM: Off
	Softel: Off
	Thinklogical: Off
	Tofino Security: Off
	Tripwire: Off
	West Penn Wire: Off
	Andet angiv venligst_2: Off
	Alpha Wire: Off
	Belden Inc: Off
	Belden Deutschland GmbH: Off
	Coast Wire  Tech: Off
	Hirschmann Automation  Control: Off
	GarrettCom: Off
	Grass Valley: Off
	Lumberg Automation: Off
	Poliron: Off
	undefined_3: 
	Hvem: Off
	Stop med at bruge mine personoplysninger: Off
	Bekræft venligst at I behandler mine: Off
	Jeg er uenig i at I har en berettiget: Off
	Giv: Off
	Ret: Off
	Slet de personoplysninger som I har: Off
	Send: Off
	Stop med at bruge mine personoplysninger_2: Off
	Andet angiv venligst yderligere detaljer i: Off
	det muligt for os at behandle din anmodning mest effektivt 1: 
	det muligt for os at behandle din anmodning mest effektivt 2: 
	det muligt for os at behandle din anmodning mest effektivt 3: 
	det muligt for os at behandle din anmodning mest effektivt 4: 
	det muligt for os at behandle din anmodning mest effektivt 5: 
	det muligt for os at behandle din anmodning mest effektivt 6: 
	undefined_4: 
	tilknyttede virksomheder som kunde leverandør eller partner på nogen anden måde end medarbejder eller: 
	Underskrift: 


