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Begäran om registerutdrag
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om när dina personuppgifter
behandlas.
På den här blanketten kan du begära att få information om vilka personuppgifter som finns
registrerade om dig hos Håbo kommun och dess bolag.
Information om behandling av personuppgifter

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter i syfte att genomföra din begäran om
registerutdrag och med stöd av dataskyddsförordningen. Kommunens nämnder och bolag är
personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i respektive nämnd
eller bolag.
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.
Vi sparar dina personuppgifter i max 3 månader för att kunna besvara eventuella följdfrågor
från dig.
Handläggningstid

Vi kommer att handlägga din begäran om registerutdrag och återkoppla till dig inom en
månad.
Utlämnande av uppgifter

Du kan välja flera alternativa sätt att få ditt registerutdrag:


Registerutdraget kan skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Du
behöver kunna legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass.



Registerutdraget kan skickas via säker e-post. För att kunna välja detta alternativ
behöver du ha ett BankID för att kunna legitimera dig.



Registerutdraget kan hämtas i kontaktcenter. Du behöver kunna legitimera dig med
nationellt ID, körkort eller pass.

Dataskyddsombud
För att komma i kontakt med kommunens dataskyddsombud vänligen kontakta kontaktcenter på
kommun@habo.se eller 0171-525 00.
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Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

E-postadress

Telefon hem

Telefon mobil

Begäran om registerutdrag gäller

☐ Mig själv

☐ Barn som jag är vårdnadshavare för
Barnets personnummer

Jag vill veta vad som finns registrerat om mig hos
Personuppgiftsansvarig

☐ Kommunstyrelsen
☐ Barn- och utbildningsnämnden
☐ Bygg- och miljönämnden
☐ Överförmyndarnämnden
☐ Socialnämnden

☐ Vård- och omsorgsnämnden
☐ Håbohus AB
☐ Jag vill ha hjälp att välja rätt nämnd/bolag*

*) Kommunens dataskyddsombud kontaktar dig för att hjälpa till att välja relevant
nämnd/bolag.
Jag vill ha mitt registerutdrag via

☐ Rekommenderat brev
☐ Säker e-post
☐ Kontaktcenter
Ort och datum

Signering (fylls i vid uthämtande i kontaktcenter)
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Identifikation
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