BEGÄRAN OM INFORMATION
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Blankettanvisning

Lämna blanketten till kontaktcenter i Osby kommunhus. Du behöver kunna legitimera dig.
Begärd information skickas till din folkbokföringsadress inom en månad.

Begäran om information
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om dina personuppgifter finns lagrade hos någon av
kommunens myndigheter.
Om personuppgifter behandlas har du rätt att få reda på:
•

De kategorier av personuppgifter som finns lagrade

•

Varför uppgifterna finns lagrade

•

Hur länge uppgifterna kommer att lagras

Ange från vilken eller vilka myndigheter du önskar få information.
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnden
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Överförmyndaren
Vård- och omsorgsnämnden
Personuppgifter
För- och efternamn

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer och ort

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Legitimationskontroll. Datum och signatur mottagande handläggare

Namnförtydligande

Behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Dina uppgifter kan delas med med andra myndigheter i kommunen utifrån
ärendets art. Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna
handlingar. Allmänna handlingar ska enligt Arkivlagen bevaras hos myndigheter om inte beslut om att annat fattas. Ärenden, synpunkter,
klagomål, fråga/svar med långsiktig betydelse bevaras. Fråga/svar med ringa betydelse gallras/raderas. Vilka allmänna handlingar som bevaras
och gallras bestäms enligt fastställd dokumenthanteringsplan.
Du har enligt dataskyddslagen rätt få information om hur dina uppgifter har behandlats. Du har rätt att begära att behandlingen upphör utan att
lagligheten av tidigare behandlingar påverkas. Du har även rätt att begära rättelse, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Du har även rätt att få dina uppgifter flyttade. Dina rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen eller andra lagar.
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 dataskydd@osby.se
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