
Senast uppdaterad 

2022-12-19GDPR
Begäran om radering / ändring 
Till Webhallen Sverige AB rörande mina personuppgifter som finns registrerade hos er

Blanketten mejlas till:

gdpr@webhallen.com 

Alternativt postas till:  

Webhallen Sverige AB 
Telegrafgatan 4
169 72 SOLNA 

Jag ber med detta om att ni 

☐ Raderar de personuppgifter ni har registrerat hos er.

Jag är införstådd i att om ni raderar mina personuppgifter så kommer ni inte längre att kunna 
hitta mina köp i köphistoriken samt att ej uthämtade beställningar kommer att makuleras.  

Detta gör att jag är medveten om att vid en eventuell reklamation eller liknande ärende så 
behöver jag kunna dokumentera att varan är köpt hos Webhallen.  

Uppgiftsportabilitet i samband med radering så har du rätt till uppgiftsportabilitet, det vill 
säga att du har rätt att få de personuppgifter vi har registrerade på dig utlevererade.  

☐ Kryssa i här om du önskar utnyttja uppgiftsportabilitet innan vi raderar dina uppgifter

☐ Ändrar följande personuppgift

Personuppgift som ska ändras Ändras från Ändras till 

Om du är medlem i vår kundklubb kan du själv redigera din adress, telefonnummer och e-postadress via er inloggning på vår hemsida 

Observera att vid ändring av namn eller personnummer så behöver vi få in verifierande dokumentation från 
skatteverket på ändringen – detta för ändringen ska gå så snabbt som möjlig samt för att vi ska kunna 
säkerställa att ändringen är korrekt; konton på webhallen.com är personliga och kan ej överlåtas till någon 
annan.  

Namn och kontaktuppgifter – för att vi ska kunna hitta dig i vårt system samt meddela dig när ärendet är 

slutfört.

Namn Användarnamn Telefonnummer 

Adress E-post

Gäller förfrågan på uppdrag av någon annan? 
Ange namn och kundnummer – glöm inte att bifoga fullmakt för ändringen eller raderingen: 

Signatur 

Ort och datum Underskrift 
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