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Blankettinstruktion 

Lämna blanketten till kontaktcenter i Osby kommunhus. 

Ta med giltig legitimation. 
 

Begäran om förändring av lagrade personuppgifter 
Din begäran kan komma att genomgå individuell prövning då Osby kommun i vissa fall har rätt att behålla uppgifter om dig, 

exempelvis vid myndighetsutövning eller arkivering. I de fall du inte kan få önskad förändring, kommer du att meddelas på vilken 

laglig grund beslutet är fattat. 

 
Personuppgifter 

 

Namn Personnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och ort Telefonnummer 

 

Jag önskar förändring hos följande myndighet: 

Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden       Miljö och byggnämnden 
 

Hälsa och välfärdsnämnden 
 

Överförmyndaren                        Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
 

Jag vill: 

Rätta felaktiga personuppgifter 

 

 
Radera personuppgifter Flytta personuppgifter 

 

Begränsa användning av personuppgifter Invända mot personuppgiftsbehandling 
 

 

Beskriv så detaljerat som möjligt hur du önskar att förändring ska ske. Det går bra att bifoga handlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort och datum Namnteckning 

Legitimationskontroll. Datum och signatur handläggare Namnförtydligande 

 

Behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 

De personuppgifter du lämnar kommer att användas av administrativ personal i ärendehanteringssyfte. Dina uppgifter kan delas 

med andra myndigheter i kommunen utifrån ärendets art. Uppgifterna kommer att sparas så 

länge ärendet pågår. Uppgifterna kan komma att arkiveras i enlighet med Arkivlagen. Uppgifterna sparas utifrån den 

lagliga grunden uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer inte att överföras 

till ett tredje land. 

 

Du har enligt dataskyddslagen rätt få information om hur dina uppgifter behandlas. Du har även rätt att begära rättelse, 

begränsning av behandling, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet. 

Dina rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning. Du har rätt att inge klagomål till 

Datainspektionen. Vårt dataskyddsombud är Kommunalförbundet Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta. Har du frågor om hur 

dina personuppgifter behandlas, kontakta kommun@osby.se 
 

Läs mer om hur Osby kommun behandlar personuppgifter på  www.osby.se/gdpr 
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