Ifylld blankett skickas till:
Malung-Sälens kommun
Dataskyddsombud
Box 14
78221 Malung
Du kan också maila din blankett till kommun@malung-salen.se

Begäran om registerutdrag enligt artikel 15, Dataskyddsförordningen
Härmed begär jag, med stöd av artikel 15 i dataskyddsförordningen, att få veta vilka
personuppgifter som behandlas om mig inom Malung-Sälens kommun. De kommunala nämnderna
samt kommunstyrelsen är personuppgiftsansvariga.
Markera vilken verksamhet din förfrågan gäller:
Utbildning och barnomsorg

Bygga, bo och miljö

Stöd och omsorg

Personal och bemanning

(OBS! Ärenden som gäller personuppgifter
inom socialtjänst hänvisas till IFO p.g.a.
sekretess.)

Tillsyn och övrigt

Kultur och fritid

Ange nedan om du är intresserad av något särskilt (t. ex. jag har sökt bygglov och undrar vilka
personuppgifter som behandlas om mig på grund av det eller jag undrar vilka personuppgifter som
behandlas om mig på Centralskolan)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ditt registerutdrag kommer att sändas i rekommenderat brev till din folkbokföringsadress, alternativt
hämtas ut i kommunens reception mot uppvisande av legitimation.
För att kunna behandla din begäran behöver vi nedanstående uppgifter om dig. Uppgifterna
kommer endast att sparas för hantering av denna förfrågan.

Telefonnummer:

Namn:
Adress:

Datum för begäran:

Födelsedatum: (ÅÅMMDD)

Underskrift:

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Personuppgifter
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR - General Data Protection
Regulation) är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in,
registreras, lagras eller bearbetas.
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara
självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel
fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt
kan urskiljas på bilden.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Det är varje nämnd eller styrelse, inkluderat bolagsstyrelserna, som har ansvar för hur
personuppgifter behandlas inom respektive ansvarsområde.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt; när
du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster, fyller i ett formulär på vår
webbplats eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.
Detta kan till exempel vara:
• Person- och kontaktinformation (namn, födelsedatum, personnummer, adress, epostadress, mobiltelefonnummer.)
• Betalningsinformation (fakturainformation m.m.)
Laglig grund för behandling av personuppgifter?
Vi behandlar bara dina personuppgifter om det finns stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) eller
annan lagstiftning. Följande lagliga grunder stödjer sig kommunen på för att behandla dina
personuppgifter:
•
•
•
•
•

Myndighetsutövning
Avtalssituation
Rättslig förpliktelse
Allmänt intresse
Samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser,
myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda
gallringsbeslut upprättade av Malung-Sälens kommun. Svenskt regelverk kring allmänna
handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi
behandlar. Då använder du blanketten "Begäran om registerutdrag" som du kan hämta från
webbplatsen. Du kan också hämta blanketten i kommunens reception.
Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kontakta
Malung-Sälens kommun.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad om dina personuppgifter har
behandlats felaktigt eller olagligt.
Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det finns ett lagstadgat
krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till
varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.
Överklaga
I vissa fall, när du som registrerad vill nyttja dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen,
kommer vi inte att ha möjlighet att tillmötesgå din begäran. Beslutet kan överklagas till
Förvaltningsrätten/Kammarrätten.
Klagomål?
Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första
hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna eller till nämndkansliet på Malung-Sälens
kommun.

