BEGÄRAN OM REGISTERUTDRAG
PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Originalet skickas till:
Luleå kommun
971 85 Luleå

Med stöd av artikel 15 i dataskyddförordningen (EU) 2016/679 önskar jag få veta
vilka personuppgifter om mig som behandlas.
Sökande
Förnamn och efternamn

Personnummer

Adress (enligt folkbokföring)

Postnummer och postadress (enligt folkbokföring)

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

Jag önskar information från följande nämnder och styrelser i kommunen (markera)
□ E-nämnd
□ Kulturnämnd
□ Valnämnd
□ Miljö och byggnadsnämnd
□ Kommunstyrelsen
□ Socialnämnd
□ Barn och utbildningsnämnd
□ Stadsbyggnadsnämnd
□ Fritidsnämnd
□ Överförmyndarnämnd
Jag önskar information från följande kommunala bolag (markera)
□ Luleå kommunföretag AB
□ Lulebo AB
□ Luleå lokaltrafik
□ Lunet AB
□ Nordiskt flygtekniskt centrum
□ Luleå energi AB
□ Luleå hamn
Information om utlämning av de begärda uppgifterna (registerutdrag)

□ Jag vill få eventuella uppgifter (registerutdrag) skickade med rek post till min adress ovan.
□ Jag vill hämta eventuella uppgifter (registerutdrag) i kommunens Information (stadshuset), meddela mig när
uppgifterna kan hämtas.
Observera att du behöver ta med dig och visa din legitimation när du väljer att hämta ut uppgifterna.
Om det inte finns några personuppgifter som behandlas om dig, får du ett meddelande om det.
Namnteckning
Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande
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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I BLANKETTEN
Personuppgifter som behandlas
•
•
•
•
•
•

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att identifiera berörd person, för att kunna kontakta personen
och för att kunna handlägga ärendet. Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU.
Laglig grund för behandlingen
• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Lagringstid
• 1 år

Mottagare av personuppgifter
Mottagare av personuppgifterna är Kommunledningsförvaltningen samt övriga
förvaltningar i kommunen som förfrågan gäller.
Övriga upplysningar
Läs mer om behandling av personuppgifter på vår webbplats, https://www.lulea.se/omwebbplatsen/personuppgifter-och-cookies.html
Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål som rör behandlingen av personuppgifter kan lämnas till
dataskyddsombud@lulea.se, tel. 070-533 16 20 alternativt till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen, www.datainspektionen.se
Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
E-post: kommunledningsforvaltningen@lulea.se
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