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Blankettanvisning 

Begärd information skickas till dig med 
rekommenderat brev. 

Skickas till: 

Osby kommun 

283 80 Osby 
 

 

Begäran om registerutdrag 
Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 har du rätt att få veta om dina personuppgifter finns lagrade hos 
någon av kommunens myndigheter. 

 

Om personuppgifter behandlas har du rätt att få information om: 
•  De personuppgifter som finns om dig 
•  Ändamålet med respektive personuppgiftsbehandling 
•  Var uppgifterna kommer från 
•  Vilka mottagarna till uppgifterna är 
•  Hur länge uppgifterna kommer att sparas 

 

Ange från vilken eller vilka myndigheter du önskar registerutdrag 
 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö och byggnämnden 

Överförmyndaren 

Hälsa och välfärdsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Namn Personnummer 

Gatuadress Telefonnummer 

Postnummer och ort  

 
Ort och datum Namnteckning 

 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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