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Formular til udøvelse af rettigheder  

 

Som naturligt led i forretningen, indsamler og behandler BIL Danmark, filial af Banque Internationale á 

Luxembourg personoplysninger på gennemsigtig, sikker og fortrolig vis.  

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 

(persondataforordningen), lover vi at beskytte dine data og sikre at du bevarer fuld kontrol over brugen.  

Som fysisk person hvis personoplysninger bliver behandlet af BIL Danmark har du ret til at:  

• anmode om adgang til disse data  

• anmode om berigtigelse  

• anmode om sletning af data  

• anmode om begrænsning af behandling  

• anmode om at udøve retten til at gøre indsigelse  

• anmode om at udøve retten til at få udleveret persondata  

Forordningen værner om ovenstående rettigheder og vi vil vurdere i hvilket omfang de er anvendelige i din 

konkrete situation, og vi vil altid give dig begrundelsen for vores beslutning.  

Vær venligst opmærksom på, at hvis forespørgsler er tydeligt overdrevne, særligt i kraft af sin gentagende 

karakter, kan BIL Danmark i overensstemmelse med Persondataforordningen opkræve et gebyr til at dække 

de administrative omkostninger, der er forbundet med at tilvejebringe informationen eller træffe de 

ønskede foranstaltninger, som angivet i den generelle gebyroversigt som er tilgængelig på www.dk.bil.com.  

 

Hvordan indsender man en forespørgsel?  

For at indsende en forespørgsel, skal nærværende formular blot udfyldes og indsendes på en af følgende 

måder:  

• Via Netbank 

• E-mail: pbsupport.dk@bil.com 

• Adresse: BIL Danmark, Grønningen 17, 2., 1270 København K 

Vedhæft venligst en kopi af ID sammen med din forespørgsel, så vi kan identificere dig.  
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Formular til udøvelse af rettigheder  
Dato:  

Dine kontaktoplysninger 

Efternavn*:  

Fornavn(e)*:  

Fødselsdato*:  

Adresse*:  

Postnummer*:  By*:   Land*:  

Telefonnummer*:    Mobil*:  

E-mail**:  

Du er  

� En kunde – oplys venligst dit kontonummer i IBAN format:  

� Enhver anden fysisk person – Angiv venligst din tilknytning til BIL Danmark (reel ejer, leverandør, 

ansøger, tidligere medarbejder, osv.):  

Dit ID  

Markér venligst den type ID der er stillet til rådighed:  

�  ID kort  

�  Pas  

�  Kørekort  

Din forespørgsel  

Uddyb venligst din forespørgsel, mht. retten til adgang til persondata, retten til berigtigelse eller sletning, 

retten til begrænsning af behandling, ret til indsigelse eller retten til at få udleveret persondata:  

 

 

 

 

Forespørgsel efter at modsætte behandlingen af persondata til direkte markedsføringsformål   

Markér venligst hvis du ikke længere ønsker at dine personoplysninger bliver brugt til:  

�  Markedsføring sendt per post   

�  Markedsføringsinformation gennem netbank 

�  Profilering med formålet at tilpasse BIL Danmarks tilbud  

 

*       Obligatoriske felter  

**    Din e-mail adresse er nødvendig for at udøve din ret til udlevering af persondata. Uden denne information, er det 

ikke muligt for os at levere din data gennem vores sikre løsning.  


