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Begäran om rättelse eller radering 
i enlighet med artikel 16-17 i dataskyddsförordningen (GDPR) 

 

Begäran 
Jag begär att uppgifterna som finns i: 
 

☐ Ett specifikt ärende, ange ärendenummer: 

 

☐ Ett specifikt system/register, ange vilket: 

 

☐ Bifogat dokument (uppgifterna ska vara markerade) 

☐ Annat, beskriv: 

 
 
 
 
 
 
Ska hanteras enligt ett av nedanstående alternativ: 
 

 

Alternativ 1: Rättelse 
Rättning ska ske för att mina personuppgifter som behandlas  

☐ är felaktiga 

☐ är ofullständiga 

Vilka uppgifter ska rättas och varför? Beskriv så tydligt som möjligt.  

 
 
 
Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska rättas eller kompletteras, om du anser att uppgifterna 
är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen.  

 

 Alternativ 2: Radering 
Vilken uppgift ska raderas och varför? Beskriv så tydligt som möjligt. 

 
 
 
 
Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, om du anser att dina personuppgifter behandlas 
i strid med grundläggande dataskyddsregler.  

 

 



 

Sida 2 av 2 
 

 

 
För att kunna behandla din begäran ber vi dig fylla i fullständiga uppgifter för varje 
tillämplig fråga i formuläret. Vi kommer att kontakta dig när beslut om rättelse eller 
radering har fattats eller om vi behöver ytterligare information. 
 

Sökande                       Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i 

Om vårdnadshavare begär om minderårigt barn är det barnets uppgifter som ska anges.  
Personnummer * 
 

Efternamn * Förnamn * 

Adress * Postnummer * Ort * 

Telefon Mobiltelefon E-postadress 

 
 

Underskrift av den/de som begär radering 
Om begäran avser minderårig så ska båda vårdnadshavarna underteckna. 
Ort och datum 
 
 

Underskrift Underskrift 2 (vid två vårdnadshavare) 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Degerfors kommun behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din begäran för att kunna 
handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Degerfors kommun är enligt 5 kap. 1 § 
offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas 
i maximalt 2 år och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Mer information om hur 
Degerfors kommun behandlar dina personuppgifter hittar du på http://www.degerfors.se/GDPR.  

 

 

 

Skicka din begäran  
Via post: 

Degerfors kommun  

Dataskyddsombud 

693 80 Degerfors 

 

Via mail: 

Dataskyddsombud  

erica.skyllkvist@degerfors.se 

http://www.degerfors.se/GDPR

