
BEGÄRAN ATT BLI GLÖMD 

I det fall du önskar att Mio tar bort dina personuppgifter (”Bli glömd”) så har du rätt till detta under vissa 
förutsättningar. Du kan läsa mer på Datainspektionens hemsida 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-
rattigheter/ratt-till-radering/.  Vi kommer att ta bort alla personuppgifter om dig utom på de ställen vi 
behöver dessa för t.ex. rättsliga förpliktelser eller i det fall pågående avtal ännu ej är fullgjorda. Om du 
begär att ”Bli glömd”, tänk på att du behöver spara order- eller kvittonummer så vi har möjlighet att spåra 
dina transaktioner i det fall du behöver åberopa garanti eller gör en reklamation.  

 

Begäran i Mio-butik 

Befinner du dig i en Mio-butik så tillhandahåller butikspersonalen blanketten ”Begäran att Bli glömd” som 
du fyller i. Du behöver legitimera dig med giltig legitimation och du behöver fylla i blanketten så komplett 
som möjligt. Blanketten lämnar du till butikspersonalen som skickar in blanketten till Mios Servicekontor i 
Tibro. Du kan också själv skicka ifylld blankett direkt till Mio AB via e-post eller brev (se nedan).  

 

Begäran via webben 

Önskar du begära att Bli glömd via webben fyller du i formuläret så komplett som möjligt på 
www.mio.se/dataskydd. 

 

Begäran att bli Glömd 

Fyll i så mycket uppgifter om dig som möjligt. Ofullständiga eller oidentifierbara uppgifter försvårar eller 
omöjliggör för oss att med säkerhet säkerställa identitet och hitta relevanta personuppgifter. 

Förnamn (obl.): Efternamn (obl.): Personnummer (gärna): 

Kundnr (gärna om du har): Ett eller flera ordernr kan anges här (gärna om du har): 

Nuvarande adress (obl.): Nuvarande postnr (obl.): Nuvarande ort (obl.): 

Nuvarande fasta telefonnr (gärna): Nuvarande mobilnr (gärna): Nuvarande e-postadress (gärna): 

Vi kan ha gamla kontaktuppgifter om dig i våra register. För att hitta dessa ber vi dig även att fylla i 
tidigare lämnade kontaktuppgifter. 

Tidigare adress (om du har flyttat): Tidigare postnr (om du har flyttat): Tidigare ort (om du har flyttat): 

Tidigare fasta telefonnr (om du har ändrat): Tidigare mobilnr (om du har ändrat): Tidigare e-postadress (om du har ändrat): 

 
Du kan lämna begäran om att Bli glömd till Mio på fyra sätt: 

1) Fyll i formuläret på webben (www.mio.se/dataskydd). 
2) Lämna ifylld blankett till närmaste Mio-butik.  
3) Skicka ifylld blankett till dataskydd@mio.se. 
4) Posta ifylld blankett till Mio AB, Kundservice, Box 59, 543 21 Tibro.  
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