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Begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddförordningen har du rätt att få information om hur dina personuppgifter
behandlas. På den här blanketten kan du begära att få information om vilka  
personuppgifter som finns registrerade om dig hos Bollebygds kommun.

Information om behandling av personuppgifter
För att Bollebygds kommun ska kunna hantera din begäran måste vi bekräfta din 
identitet. Du har bara rätt att göra registerutdrag för dig själv eller barn som du är 
vårdnadshavare för. Bollebygds kommun hanterar dina personuppgifter i syfte att 
genomföra din begäran om registerutdrag och med stöd av dataskyddsförordningen. 
Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling 
som sker i respektive nämnd.

Vilka uppgifter behöver jag lämna på blanketten?
De uppgifter om dig som vi hanterar är namn, personnummer och kontaktuppgifter.
Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra 
register. Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att 
ge svar på din förfrågan.

Utlämnande av uppgifter och handläggningstid
• Registerutdraget kan hämtas personligen i kommunhusets reception. 

Du behöver kunna legitimera dig med nationellt id-kort, körkort eller pass.
• Registerutdraget kan skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.
Vi återkommer till dig med ett registerutdrag, alternativt ett svar med att vi inte har 
någon information om dig i våra register, inom en månad från det att vi mottog din 
begäran. Blanketten kan lämnas i receptionen i kommunhuset, eller skickas till  
nedanstående adress.
Bollebygds kommun
Ballebovägen 2
517 83 Bollebygd

Om personuppgifter 
Vill du veta mer om hur Bollebygds kommun behandlar dina personuppgifter? 
Besök vår webbplats på Så behandlar vi personuppgifter - Bollebygds kommun

Dataskyddsombud 
Har du frågor eller synpunkter kan du även kontakta våra dataskyddsombud som 
har till uppgift att övervaka att vi som organisation följer dataskyddsregelverken.
E-post: dso@borasregionen.se 
Magnus Blomqvist, telefon 070-948 78 36 
Dan Bodin, telefon 070-948 73 31
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För- och efternamn

Jag vill ha information om vilka personuppgifter
om mig som ni behandlar

Kommunstyrelseförvaltningen (kansli, ekonomi, it, HR)

Jag vill hämta ut registerutdraget personligen på kommunhuset (legitimation krävs)

Utbildningsförvaltningen (förskola, grundskola, 
elevhälsa, kultur, fritid m.m.)

Jag vill ha registerutdraget hemskickat som rekommenderat brev

Socialförvaltningen (äldre, individ- och familjeomsorg, 
LSS, hälso- och sjukvård m.m.)

Samhällsbyggnadsförvaltningen (bygg, miljö, plan, 
exploatering m.m.)

Jag är vårdnadshavare och vill ha information om vilka 
personuppgifter om mitt barn som ni behandlar

Folkbokföringsadress

Datum

Datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Personnummer

Postnummer

Telefonnummer

Folkbokföringsort

Underskrift

Barnets personnummer

Underskrift vårdnadshavare 1
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Dina personuppgifter

Begäran om registerutdrag gäller

Vilken/vilka förvaltningar gäller begäran

Jag vill hämta mitt registerutdrag via

Övriga upplysningar

Tidsperiod

Tidsperiod

Tidsperiod

Tidsperiod
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.
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		Manuellt godkänd: 0
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		Underkänt: 0
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