
INTEGRITETSFORMULÄR – DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 

DIN BEGÄRAN 

Föremål för din begäran Kommentarer 

□ Bekräftelse om huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte och om så 
är fallet:

□  Information om beskaffenheten för sådan behandling

□  Åtkomst till dina personuppgifter som behandlas av Europcar International [EC] 

□ Rättelse av inkorrekta personuppgifter eller komplettering av inkompletta 
personuppgifter

□ Begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under den period 
som behövs för [EC] för att verifiera dina personuppgifters riktighet 

□ Radering av dina personuppgifter2:

□  Du anser att [EC] inte längre behöver dina personuppgifter

□  Du vill dra tillbaka ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter

□  Radering krävs av tillämplig lag3

□  Du anser att dina personuppgifter har behandlats olagligen 

□ Begränsning av behandlingen av dina personuppgifter:

□ Du anser att dina personuppgifter har behandlats olagligen 

1 För att underlätta behandlingen av din begäran, specificera behandlingen/personuppgifterna som berörs av din begäran (där så är relevant). 
2 Rättighet inte tillgänglig under vissa omständigheter [(t.ex. när behandling krävs av tillämplig lag eller för att etablera, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk)]. 
3 ”Tillämplig lag” innebär i detta sammanhang: EU-förordning och/eller medlemsstats lag som [EC] lyder under avseende sina behandlingsaktiviteter. 



□ Du anser att [EC] inte längre behöver behandla dina personuppgifter men 
du behöver dessa uppgifter för att etablera, utöva eller försvara ett juridiskt 
anspråk 

□ Invändning mot behandlingen av dina personuppgifter4

□ Begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under den period som 
behövs för [EU] för att verifiera relevansen av din invändning

□  Radering av dina personuppgifter 

□ Tillhandahållande av dina personuppgifter i ett [maskinläsbart] 
format5 

 Integritetspolicy,
4 Rättighet endast tillgänglig under specifika omständigheter (t.ex. för behandling baserat på [EC]:s legitima intresse när [EC] inte kan påvisa att dess intressen har företräde över dina intressen, rättigheter och 
friheter i ljuset av din specifika situation (ska beskrivas i avsnittet ”Kommentarer”) – för att veta om behandling baseras på [EC]:s legitima intressen, se vår  för behandling som är nödvändig för att 
utföra en uppgift av allmänt intresse eller vid utförande av offentligt uppdrag som ålagts [EC], för behandling som utförs i marknadsföringssyften, för behandling som utförs i vetenskapliga, historiska eller statistiska 
syften i ljuset av din specifika situation (ska beskrivas i avsnittet ”Kommentarer”) och om utförandet inte ligger i allmänt intresse). 
5 Rättighet endast tillgänglig under specifika omständigheter (t.ex. för behandling som baseras på ditt samtycke och som utförs med automatiska medel och för behandling som är nödvändig för att uppfylla ett avtal 
där du är part. 

https://www.europcar.com/security-and-privacy-policy


DIN IDENTITET 

Ange uppgifter nedan för att göra det möjligt för [EC] att analysera och behandla din begäran 

Efternamn: 

Förnamn: 

Postadress: 

För att din begäran ska behandlas av [EC] ska du bifoga en kopia av en giltig identitetshandling (ID, pass) med din underskrift. 

Skicka din begäran till följande adress: 

kundservice@europcar.se 

För din kännedom kommer [EC] svara på din begäran (till den adress du angivit ovan) inom 1 månad efter att din begäran mottagits. 
Om så krävs kommer [EC] informera dig om en förlängning av denna period [(t.ex. beroende på en komplex och omfattande 
begäran)]. 
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