
 

Innsynsforespørsel 

Vi ber om at du fyller ut dette skjemaet så nøye du kan, slik at Nordic Choice Hotels på beste mulige måte kan svare på 

din henvendelse.  

Jeg ber med dette om innsyn i Nordic Choice Hotels behandling av mine personopplysninger:  
  

Hva ønsker du  innsyn i? 

Jeg ønsker innsyn i de personopplysninger som er registrert hos dere om: 

❑ meg selv ❑ en person jeg handler på vegne av (fullmakt må vedlegges) 

Hva gjelder innsynsforespørselen? 

1-A Mine personopplysninger i forbindelse med: 
 
❑ Nyhetsbrev, SMS og annen elektronisk kommunikasjon 
❑ Spesifikt opphold (spesifiser nedenfor) 
❑ Arrangement 
❑ Mitt medlemskap i Nordic Choice Club 
❑ B2B avtale med Nordic Choice Hotels 
❑ Annet (spesifiser nedenfor, eller skriv eget vedlegg): 

  

 

❑ Jeg ønsker generell informasjon om sikkerhetstiltak knyttet til deres bruk av personopplysninger. 

1-B Vennligst gi oss mest mulig detaljer for det punktet du har valgt ovenfor, slik at vi skal kunne gi deg den 
informasjon du ber om (f.eks sted / tidsperiode / person / hendelse). Skriv et eget vedlegg ved behov. 
 
 
 

Navn og personopplysninger for at vi skal kunne identifisere deg 

 
Fornavn: _______________________________      Etternavn:   ______________________________________ 
 
E-post:    _______________________________      Mobilnr. med landskode i parentes: (+     )  _______________  
 
Nordic Choice Club medlemsnr (hvis medlem):     _________________________ 

Dersom du har oppgitt annen kontaktinformasjon enn ovenstående ved tidligere kontakt, vennligst gi oss opplysninger 
om dette her: 
 
 
 

 

Vi vil svare innen 30 dager fra mottak av ditt brev. Vi vil som standard utlevere personopplysninger pr e-post i PDF 

format på en sikker måte. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan utlevere personopplysninger dersom vi ikke klarer å 

identifisere deg på en entydig måte. For sensitive personopplysninger vil vi kunne kreve ytterligere identifikasjon fra 

deg før utlevering. Dette for at ikke dine personopplysninger skal kunne bli utlevert til feil person. Vi forbeholder oss 

retten til å kontakte deg pr e-post eller telefon/SMS dersom vi har ytterligere spørsmål tilknyttet din forespørsel.  

 

Dato: Signatur:  

Fyll inn dette skjemaet og send det til: privacy@choice.no. Om skjemaet ikke er vedlagt i mailen vil vi ikke kunne 

behandle forespørselen.  

 

mailto:privacy@choice.no

