BEGÄRAN OM REGISTERUTDRAG
- egen begäran
Ifylld blanketten skickas till:

Åre kommun
Box 201
837 22 Järpen
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett registerutdrag om behandling av dina personuppgifter.
Processen går till enligt nedan:

•
•
•
•
•

Markera från vilken nämnd/vilka nämnder du vill ha registerutdraget från.
Begäran ska undertecknas av dig och skickas in till kommunens postadress.
Registerutdraget skickas i regel ut inom en månad från begäranstillfället. Om det tar längre till ska du få
information om det samt av vilken orsak fördröjningen beror på.
Registerutdraget kommer att skickas till din folkbokföringsadress och kan komma att skickas som
rekommenderat brev.
Om du istället önskar hämta ut ditt registerutdrag i kommunhuset så behöver en överenskommelse ske om
datum och tid så att handläggare kan lämna ut uppgifterna och säkerställa identitet. Du kommer därför behöva
visa legitimation vid mottagandet av uppgifterna.
Personnummer

Fullständigt namn

Adress

Postnummer

Telefon

Hus/lägenhetsnummer

Postort

E-post

Utdraget gäller följande nämnd/er:
☐ Barn- o utbildningsnämnden
☐ Kommunstyrelsen
☐ Samhällsbyggnadsnämnd
☐ Socialnämnd
☐ Annan: ________________
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Information om personuppgiftsbehandling
Åre kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna åtgärda din ansökan om
registerutdrag. De uppgifter som behandlas är de du anger i din ansökan.
Åre kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse enligt dataskyddsförordningen.
De personuppgifter du lämnar kan behöva lämnas till samverkande kommun eller andra parter om den
personuppgiftsbehandling din ansökan gäller utförs med hjälp aktörer utanför kommunens organisation.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.
Du når kommunens dataskyddsombud via dataskyddsombud@are.se eller via kundtjänst 0647 161 00
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten för dataskydd, Datainspektionen.
ÅRE KOMMUN Telefon: 0647-161 00| E-post: kundtjanst@are.se|
Adress: Box 201, 837 22 Järpen| Besöksadress: Norra vägen 21, Järpen

