Begäran om personuppgiftsåtgärd (med stöd i dataskyddsförordningen, GDPR1)
Begäran avser

Personnummer

Namn

person som gett mig fullmakt, fullmaktsgivare:

mig själv

barn som jag/vi är vårdnadshavare för:
Vi har gemensam vårdnad (besvara när begäran avser barn)

Åtgärden avser begäran om

Ja

Nej

registerutdrag (artikel 15, GDPR)

rättelse av personuppgifter (artikel 16, GDPR)

radering av personuppgifter (artikel 17, GDPR)

begränsning av behandling (artikel 18, GDPR)

Det finns ett antal undantag till dessa rättigheter. Undantagen kan hittas bland annat inom artikel 15-18 i
dataskyddsförordningen.

Kompletterande information kring begäran
Skriv vad begäran gäller (vid begäran om rättelse, radering och begränsning behöver vi mer information för att kunna handlägga ärendet)

Begäran avser följande nämnder och styrelser i Osby kommun
Kommunstyrelse

Barn- och utbildningsnämnden

Hälsa- och omsorgsnämnden

Överförmyndare

Samhällsbyggnadsnämnden

Valnämnden

Miljö- och byggnämnden

Annat:

Jag önskar få svaret genom

att hämta det i Osby kommuns kontaktcenter (vid detta alternativ, fortsätt direkt till Underskrift)
OBS! Medtag giltig legitimation och eventuell fullmakt i original
rekommenderat brev (vid detta alternativ, fyll i folkbokföringsadress nedan och sedan Underskrift)

Gatuadress (folkbokföringsadress)

Postnummer

Ort

Underskrift

När vårdnadshavare begär ut barns personuppgifter måste båda vårdnadshavarna skriva under begäran och legitimera sig vid in- och utlämning.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Personnummer

Telefon

1

GDPR – General data protection regulation.
____________________________________________________________________________________________________________________

Ifylles av tjänsteman

Vid inlämning av Begäran om personuppgiftsåtgärd ____________________ har identitet styrkts genom
datum

☐ giltig legitimation (vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna om begäran gäller barn)
☐ undertecknad fullmakt i original (av fullmaktsgivaren enligt ovan) + giltig legitimation OBS! kopia av fullmakten ska bifogas begäran.
_____________________________________ _________________________________________
Underskrift

Namnförtydligande

Information om hur Osby kommun hanterar dina personuppgifter finns på nästa sida.
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Begäran om personuppgiftsåtgärd

Information

Hur Osby kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att
handlägga din begäran. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en bedömning i
ditt ärende.
Vi har fått dina personuppgifter genom din, ditt ombuds/ställföreträdares begäran. Under hela
den tid vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring
personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är i det här fallet rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas eller
gallras enligt kommunens informations-/dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi
ska kunna handlägga ditt ärende. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte undantag anges i dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är de nämnder som ansvarar för de verksamheter du angett i din begäran.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs på därför
avsedd blankett (finns på kommunens hemsida och i Osby kommuns kontaktcenter). Begäran
lämnas in personligen på kommunhuset, medtag giltig legitimation.
Om du har frågor kan du kontakta oss: dataskydd@osby.se eller Osby kommun, 283 80 Osby.
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.
Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till
Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på Osby kommuns behandling av dina
personuppgifter.
Mer information om hur Osby kommun behandlar dina personuppgifter finns på
www.osby.se/gdpr
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