Begäran om registerutdrag
enligt artikel 15 i EU:s
dataskyddsförordning
(GDPR)
Jag begär, med stöd av artikel 15 i dataskyddsförordningen, att få tillgång till de personuppgifter som behandlas
av mig.

För – och efternamn

Personnummer
Begär du för någon annan, ange den personens uppgifter i fälten ovan.

Kontaktuppgifter (e-post och/eller telefonnummer)

Ange kontaktuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig för eventuella kompletteringar och bekräfta att begäran kommit in.

Ange vilken/vilka nämnder du önskar få utdraget av?
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Teknisk nämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden

Ange specifik verksamhet som du önskar få utdraget av (frivilligt)

Om du vill specificera din begäran ytterligare, kan du ange nedan vilken verksamhet/avdelning du vill begränsa ditt utdrag
till (exempelvis förskoleavdelningen, ekonomiskt bistånd, ekonomiavdelningen)

Jag vill att svaret på min begäran skickas på ett av följande sätt:
Per post till din folkbokföringsadress (om svaret innehåller känsliga personuppgifter
skickas det med rekommenderad post)
Per e-post till följande adress: __________________ (Bank-ID krävs)
Upphämtning av mig i kommunhuset mot legitimation
Om du begär registerutdrag för någon annan, fyll i dina uppgifter nedan:
För – och efternamn

Personnummer

Relation till den registrerade:
Vårdnadshavare
God man/Förvaltare
Underskrift och datum (om du skickar blanketten per post)

Den ifyllda blanketten kan lämnas in till kommunhuset, Skogsbovägen 9-11, eller skickas per
post till följande adress:
Värmdö kommun
Dataskyddsombud
134 61 Gustavsberg
Skickar du blanketten per post, glöm inte att skriva under och bifoga kopia på legitimation till

dig som begär registerutdraget. Lämnar du in blanketten till kommunhuset, behöver du
legitimera dig.
Information om hur dina personuppgifter hanteras
Dina personuppgifter behandlas för att kunna handlägga din begäran om
registerutdrag (en uppgift av allmänt intresse) och för registrering i kommunens
diarium (en rättslig skyldighet).
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Värmdö kommun och de nämnder
som ingår i din begäran. Dina personuppgifter kommer att delas med avdelningar
inom kommunen som berörs av din begäran. Din begäran och svaret kommer att
bevaras i kommunens arkiv, övriga uppgifter raderas när du fått svar på din
begäran eller de på annat sätt blivit inaktuella.
Har du önskat att få svar på din begäran till din folkbokföringsadress, hämtar vi
den från Skatteverket för att kunna skicka informationen till rätt adress.
För att läsa om dina rättigheter och hur du kan lämna klagomål hittar du på:
varmdo.se/personuppgifter .
Kontaktuppgifter
Värmdö kommun
varmdo.kommun@varmdo.se
08-570 470 00
Dataskyddsombud
dataskyddsombud@varmdo.se
08- 570 470 00

