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Förfrågan från den registrerade  

 

De personuppgifter Kårkulla Samkommun behandlar, har du som registrerad rätt att ta del av i enlighet 

med dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att du som registrerad ska ha 

möjlighet att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och i vilket syfte.   

För att vi ska kunna hantera denna ansökan behöver du fylla i uppgifterna nedan, skriva ut dokumentet 

och underteckna det, samt skicka in dokumentet tillsammans med en kopia av ikraftvarande ID eller 

pass.  

Att begära uppgifter om någon annan sker alltid på en pappersblankett och då ska man bifoga en 

fullmakt eller ett annat juridiskt dokument där det framgår att den som begär uppgifterna har rätt att få 

ta del av dem. Vid gemensam vårdnad om barnet och om barnets hemadress enligt 

befolkningsregistret inte är densamma som för den vårdnadshavare som begär informationen, ska till 

begäran även bifogas en kopia av ett domstolsbeslut om gemensam vårdnad eller av ett avtal om 

gemensam vårdnad. I annat fall skickas informationen till barnets hemadress enligt befolkningsregistret 

på barnets namn. 

 

 

Dina uppgifter:  * = obligatorisk uppgift  

Namn*:  

  

 

Adress*:   

Postnummer*:  Postkontor*:  Land*:  

epostadress (helst krypterad):    

Personnr. / Kundnr. / Anställningsid.*:  

 

 

Ditt förhållande till Kårkulla Samkommun*:  
 Anställd / f.d. anställd      Anhörig  

  Kund / f.d. kund   Annat, ange här: __________________________  
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Begäran*:  
 Jag vill ha ett registerutdrag över mina personuppgifter.  

 Jag vill rätta felaktiga personuppgifter.  

Ange vad som ska rättas:  

Ny information:  

  

  Jag vill att mina personuppgifter ska raderas (observera att andra lagar, t.ex. bokföringslagen, 

lagen om anställningsskydd m.m., kan omöjliggöra detta).  

Underskrift* 

Ort och datum:  Namnteckning  

  

 

Ifall förfrågan gäller uteslutande dig själv kan förfrågan skickas skannad via krypterad epost till e-

postadressen informationsskydd@karkulla.fi, eller till adressen nedan. Ifall vi kontaktar er i ärendet, 

sker det alltid via krypterad epost. Personinformationen på denna blankett lagras i två år efter 

underskriftsdatumet. 

 

Då information efterfrågas för en annan person skall alltid skriftligt formulär skickas tillsammans med 

juridiskt dokument eller avtal, samt bestyrkt kopia på giltig legitimation till:   

  

Kårkulla Samkommun 

Dataskyddsombudet 

Kårkullavägen 142 

21610 Kirjala 
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