
Postadress Besöksadress Telefon E-post 
642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 flenskommun@flen.se

Flen 1

Begäran om registerutdrag 

Jag begär, med stöd i dataskyddsförordningen, besked om behandlingar av mina personuppgifter och 
information kring behandlingar som sådan. 

Jag begär 
☐ för mig själv
☐ som vårdnadshavare
☐ som ställföreträdare
☐ med fullmakt

Sökande 
Mina uppgifter 
Förnamn och efternamn 

Personnummer 

Telefonnummer 

Om du begär registerutdrag för annan än dig själv, fyll i den personens uppgifter här 
Förnamn och efternamn 

Personnummer 

Jag begär information om behandlingen av personuppgifter hos följande personuppgiftsansvarig 
nämnd inom kommunen. 
☐ Barn-, utbildning- och kulturnämnden
☐ Jävsnämnden
☐ Kommunstyrelsen
☐ Samhällsbyggnadsnämnden
☐ Valnämnden
☐ Överförmyndarnämnden

Svar på begäran 
☐ Jag vill hämta eventuella uppgifter (registerutdrag) i stadshuset i Flens reception, meddela mig när
uppgifterna kan hämtas.
☐ Skicka eventuella uppgifter (registerutdrag) med rekommenderat brev till min
folkbokföringsadress.

mailto:flens.kommun@flen.se


    Begäran om registerutdrag 
 
    
 
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post   
642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 flenskommun@flen.se 
                                Flen  2    

 
 
Sökandes underskrift 
 
___________________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
___________________________________________________ 
Underskrift 
 
 
 
Fylls i av mottagande tjänsteperson: 
☐ Giltig legitimation 
☐ Giltig fullmakt 
☐ Styrkt ställföreträdarskap. 
 
 
_____________________________________________________ 
Namn mottagande tjänstepersons namn 
 

 

Behandling av dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer och 
telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna identifiera berörd person, för att 
kunna kontakta personen och för att kunna handlägga ärendet. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla 
dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Din begäran om registerutdrag kommer att bevaras i 
enlighet med arkivlagen. 
 
De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att överföras till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen eller den nämnd du begärt registerutdrag från. Du har 
rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära 
rättelse, eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära 
radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0157-430000. Du når vårt 
dataskyddsombud på dataskyddsombud@flen.se eller 0157-430000.  
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se. 
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