
 Begäran om registerutdrag 
 

  

 

 

 

 

Till 

Åmåls kommun 
 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
 
  

 
  

      

 

Begäran om registerutdrag enligt GDPR artikel 15 
 

Du har rätt att begära registerutdrag enligt dataskyddsförordningen GDPR. För att vi ska kunna 

hantera din begäran behöver vi bekräfta din identitet. Enligt artikel 15 kan du begära utdrag om 

dig själv eller om barn som du är vårdnadshavare för. 

 

Ifylld blankett lämnas in på Åmåls Stadshus, Kungsgatan 26. Du måste kunna legitimera dig i 

samband med att du lämnar in blanketten. 

 

Registerutdraget kommer du att kunna hämta personligen i Stadshuset, mot uppvisande av legi-

timation, alternativt kan det skickas till din folkbokföringsadress. Innehåller registerutdraget 

känsliga personuppgifter skickas det som rekommenderat brev. 

 

Personnummer: ____________________________________________ 

Namn: ____________________________________________ 

Gatuadress: ____________________________________________ 

Postnummer och ort: ____________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

E-post: ____________________________________________ 

 

___ Jag vill ha information om vilka personuppgifter ni behandlar om mig 

 

___ Jag vill ha information om vilka personuppgifter ni behandlar om mitt barn (en begäran för 

varje barn). Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under begäran. 

 

Barnets namn: ____________________________________________ 

Barnets personnummer: ____________________________________________ 

 

Åmåls kommun ansvarar för samhällsviktiga uppgifter inom många olika områden. Det finns 

ingen sammankoppling mellan merparten av dessa områden och därför inget enkelt sätt att söka 

fram i vilken/vilka verksamheter just du förekommer. Sökningar måste göras inom varje enskild 

förvaltning. Tänk därför gärna noga igenom vilka uppgifter du har behov av. 

 

Jag vill veta vilka uppgifter om mig som behandlas inom: 

 

__ Kommunstyrelsen 

 

__ Barn- och utbildningsnämnden 
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__ Bygg- och miljönämnden 

 

__ Vård- och omsorgsnämnden 

 

__ Överförmyndarnämnden 

 

__ Valnämnden 

 

__ Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB) 

 

__ Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) 

 

 

Registerutdraget kommer att göras klart inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan ta 

fram ett registerutdrag får du besked om det. 

 

Begäran om registerutdrag för personuppgifter inom teknik- och fritidsverksamhet (exempelvis 

renhållning, sophämtning, vatten och avlopp, trafik, gator och vägar, fritid med mera) ställs till 

Säffle kommun. 

 

 

 

_________________________________   

Begäran lämnad datum och ort   

   

_________________________________ 

Namnunderskrift 

 

_________________________________ 

Namnförtydligande 

 

_________________________________ 

Namnunderskrift 

 

_________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Kommunens noteringar: 

 

Ankomststämpel och legitimation 


