
 

 

Begäran om registerutdrag enligt art 15 GDPR 

Jag begär att få veta vilka personuppgifter om mig som behandlas. Endast sammanställning av dina 
personuppgifter lämnas ut. Vill du ha ut en kopia på handlingen får du begära allmän handling enligt 
offentlighetsprincipen.  

Sökande 
Förnamn Efternamn 

 
 

Adress 
 

Postnummer 
 
 

Ort 
 

Telefonnummer 
 

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) 

 
Barn 

 Jag är vårdnadshavare och begär registerutdrag för mitt barn (en blankett per barn) 
Barnets personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) 
 
 
Barnets förnamn Barnets efternamn 

 
 

När vårdnadshavare begär ut barns personuppgifter måste båda vårdnadshavarna skriva under begäran och 
legitimera sig vid uthämtning. 
 
Ställföreträdare 

 Jag är ställföreträdare och begär registerutdrag för den jag företräder (en blankett per person) 
Huvudmannens förnamn Huvudmannens efternamn 

 
 

Huvudmannens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) 
 
 

Var vänlig skicka med handlingar som styrker ditt ställföreträdarskap. 
 
Jag önskar få information om vilka personuppgifter som finns registrerade inom någon eller några av följande 
nämnder (kryssa för önskade nämnder) 
 

 Kommunstyrelsen – t ex övergripande frågor, HR- och personal, kultur- och fritid 
 

 Socialnämnden – t ex socialtjänst, äldreomsorg 
 

 Barn- och utbildningsnämnden - t ex förskola, grundskola 
 

 Valnämnden –t ex frågor om röstmottagare 
 

 Myndighetsnämnden – t ex bygglov 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden – t ex detaljplaner 
 
 



  2 (2) 
 

Om möjligt, ange ungefärlig tidsperiod (ÅÅÅÅMM—ÅÅÅÅMM) 

 

 
Jag vill ta del av registerutdraget på följande sätt (markera med ett X) 

Hämtas på kommunkontor X 
Legitimation krävs 
 

Rekommenderat brev 
Legitimation krävs 
 

 
 
Ort _______________________________ Datum______________________________________________ 

 
Namnteckning __________________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande_______________________________________________________________________ 
(Texta) 
 
 
Namnteckning __________________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande_______________________________________________________________________ 
(Texta) 
 
 
Begäran skickas till: 
Lessebo kommun 

365 31 Lessebo 
info@lessebo.se 
 

Information om behandling av personuppgifter 

Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter i denna begäran om 
registerutdrag i syfte att kunna handlägga din begäran.  

Personuppgifterna har vi fått från dig och mottagare är de nämnder som begäran gäller. Under hela den 
tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring dataskydd och allmän 
handling.  

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Dina uppgifter kommer att bevaras då de hos Lessebo kommun är allmän handling och enligt arkivlagen ska 
bevaras. Dina uppgifter kan komma att delas med annan myndighet eller annan tredje part endast att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag.  

Läs mer om behandling av personuppgifter på vår webbplats: www.lessebo.se/dataskydd 

Vårt dataskyddsombud når du på dataskydd@sydarkivera.se  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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