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Sag nr.:   

FULDMAGT 

Underskrevne 

 

    

klagerens navn og adresse 
 

giver fuldmagt til 

   

Navn, adresse og e-mail 
 

til at repræsentere mig i forbindelse med min klage over 

 

finansiel virksomhed 

 

indgivet til ankenævnet  den  

  

Jeg giver samtidig samtykke til elektronisk behandling af oplysninger: 

 at ankenævnet må videregive alle sagens oplysninger til den eller de indklagede finansielle 
virksomheder,  
 

 at den eller de indklagede finansielle virksomheder må afgive oplysninger om mig til ankenævnet 
uanset den finansielle virksomheds tavshedspligt,  
 

 at ankenævnet må modtage alle oplysninger om mig fra sagens parter - herunder om sociale, 
helbredsmæssige, strafbare og andre rent private forhold - til brug for nævnets behandling af min 
klagesag, 
 

 at sagsbehandling, opbevaring og udveksling af oplysninger mellem sagens parter og ankenævnet 
sker elektronisk, og  
 

 at sagens oplysninger opbevares elektronisk hos ankenævnet i fem år efter sagens afslutning. 
Herefter slettes oplysningerne, medmindre ankenævnet i særlige tilfælde vurderer, at fortsat 
opbevaring er nødvendig.  

Hvis jeg afgiver personlige oplysninger om andre end mig selv, så erklærer jeg, at jeg har indhentet personens 
forudgående samtykke til, at personens oplysninger må indgå i min klage og behandles af ankenævnet og den 
eller de indklagede finansielle virksomheder. 

Tilbagekaldelse: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til ankenævnets behandling af oplysninger. Du 
bedes i så fald kontakte ankenævnets sekretariat. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil oplysningerne i sagen 
blive slette og vil ikke længere være tilgængelige. Sager, der endnu ikke er afgjort af ankenævnet, anses for 
tilbagekaldt, sagen lukkes og klagegebyret returneres. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden 



Det finansielle ankenævn 
 
af ankenævnets behandling af personoplysninger op til tidspunktet for tilbagekaldelsen, ligesom det heller ikke 
påvirker lovligheden af en allerede afsagt afgørelse. 

 

 

Den: 

 

Underskrift: 

 

   

                     dato        klagerens underskrift 


