Begäran om registerutdrag
Jag begär, med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679), att få
ta del av de personuppgifter som ni behandlar om mig, samt information om
behandlingarna.
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Ort

Jag begär, med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679), att få
ta del av de personuppgifter som ni behandlar om det barn under 18 år som
jag är vårdnadshavare för, samt information om behandlingarna.
Namn vårdnadshavare

Personnummer vårdnadshavare

Namn barn

Personnummer barn

Gatuadress vårdnadshavare

Postnummer

Ort

Jag önskar ta del av uppgifter från
Arbetsmarknadsenheten (arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder,
flyktingsamordning, HVB)
Arvika-Eda överförmyndarverksamhet (god man, förvaltare)
Bildning (förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
vuxenutbildning, SFI)
Eda Bostadsbolag AB (förvaltar lägenheter och kommunala fastigheter)
Eda Energi AB (fjärrvärme)
Individ- och familjeomsorgen (omsorg och stöd för individer och
familjer)
Kommunledningsstaben (politiska uppdrag, näringsliv, turism, valkansli,
IT, personaladministration, ekonomiadministration, webb, sociala medier,
bildhantering, arkiv)
Kultur- och fritidsavdelningen (kultur- och föreningsstöd, bibliotek, bad
och sport)
Samhällsbyggnad (fastigheter, bygglov, detaljplaner, översiktsplaner,

Hemsida

E-post

Eda kommun

www.eda.se

kommun@eda.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Box 66
673 22 Charlottenberg

Torget 1
673 32 Charlottenberg

0571-281 00

0571-281 03

560-9912

Organisationsnr

212000-1769

Sida

Eda kommun

2(2)

kart- och mätningsverksamhet, geografisk information; mathållning till
skolor, förskolor och äldreboende; serveringstillstånd, livsmedelshantering,
miljöfrågor, brandskydd)
Teknik i väst AB (vatten och avlopp, gata och renhållning)
Valfjället Skicenter AB (skiduthyrning, liftkort, skidskola, arrangemang,
stuguthyrning, restaurangverksamhet)
Vård och stöd (vårdboende, hemtjänst, funktionsstöd, korttidsvård,
hemsjukvård)
Samtliga

Datum

Namnteckning

Skicka ifylld blankett till Eda kommun, Box 66, 673 22 Charlottenberg
eller lämna in den i Medborgarkontoret, Torget 1, 673 32 Charlottenberg.
Observera att ditt registerutdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress.
Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter kommer det att skickas med REK. Eda
kommun kommer inte att lämna ut registerutdrag via e-post, då vi inte har någon tjänst som
stödjer säker identifiering av mottagare.
Vi återkommer till dig med ett registerutdrag alternativt ett svar med att vi inte har någon
information om dig i våra register inom 30 dagar från det att vi mottog din begäran.

