Begäran om

Plats för ankomststämpel

Registerutdrag

med stöd av Dataskyddsförordningen

Blankett - Begäran om registerutdrag
Jag begär, med stöd i dataskyddförordningen (GDPR), besked om behandlingen av
mina personuppgifter och information kring behandlingen som sådan.
Svenljunga kommun ansvarar genom sina nämnder och förvaltningar för
samhällsviktiga uppgifter inom olika områden, allt från kultur till infrastruktur.
Nämnderna är enskilt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som de
behandlar och det finns ingen sammankoppling mellan merparten av dessa
nämnder och deras förvaltningar. Varje förvaltning måste därför söka i sina
respektive system för att bemöta din begäran.
För att vi ska veta vilken av våra personuppgiftsansvariga nämnder och
förvaltningar som din begäran avser, så behöver vi veta till vilken eller vilka av
dessa som du riktar din begäran om registerutdrag.
Jag vill veta vilka uppgifter om mig som behandlas av:
☐ Kommunstyrelseförvaltningen (Kansli, Ekonomi, IT)
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen (förskola, grundskola, elevhälsa m.m)
☐ Socialförvaltningen (Äldre-, individ- och familjeomsorg, LSS, Hälso- och sjukvård
m.m)
☐ Samhällsbyggnadsförvaltningen (Bygg, miljö, plan, exploatering, kultur, fritid
m.m)
☐ Arbetsmarknadsenheten (stöd i arbetslivet, integration)
☐ Personalenheten (anställning inom kommunen)

Ange vilken/vilka tidsperioder du vill ha information om (förslagsvis under vilken
tidsperiod du haft kontakt alternativt varit skriven i kommunen:
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Personuppgifter du vill att kommunen kontrollerar:
Namn
Personnummer
Gatuadress
Postnummer
Ort
Mejladress
Registerutdraget kommer du kunna hämta personligen (mot uppvisande av giltig
ID-handling) på Svenljunga kommuns kontaktcenter, alternativt kommer det
skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev.
Registerutdraget kommer att göras klart inom en månad. Om vi av någon
anledning inte kan ta fram ett registerutdrag inom denna tid så får du besked om
det.

Om personuppgifter
Vill du veta mer om hur Svenljunga kommun behandlar dina personuppgifter?
Besök vår hemsida på https://www.svenljunga.se/gdpr.

Dataskyddsombud:
Har du frågor eller synpunkter kan du förutom att kontakta personuppgiftsansvarig
även kontakta våra dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi som
organisation följer dataskyddsregelverken.
E-post: dso@borasregionen.se
Magnus Blomqvist, telefon: 070-948 78 36
Dan Bodin, telefon: 070-948 73 31
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