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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/FAX E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 

332 80 Gislaved Gislaved 0371-940 79 gislaved.se 

Begär rättelse eller radering

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om när dina personuppgifter 

behandlas. På den här blanketten kan du begära rättelse eller radering av personuppgifter som
finns registrerade om dig hos Gislaveds kommun.  

Information om behandling av personuppgifter  

För att Gislaveds kommun ska kunna hantera din begäran måste vi bekräfta din identitet. Du har bara 

rätt att göra begäran för dig själv eller barn som du är vårdnadshavare för.

Gislaveds kommun hanterar dina personuppgifter i syfte att genomföra din begäran om rättelse 
eller radering med stöd av dataskyddsförordningen. Kommunens nämnder är

personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i respektive nämnd. 

Förtydligande av rättelse och radering
Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering, inte för 
personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning. Vi kan inte radera de uppgifter som 
utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis 
bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till 
exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Vilka uppgifter behöver jag lämna på blanketten?  

De uppgifter om dig som vi hanterar är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa 

uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. 

Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på din 

förfrågan.  

Utlämnande av uppgifter och Handläggningstid 

• Svaret på begäran kan hämtas i kontaktcenter personligen på kommunhuset. Du behöver kunna

legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass.

• Svaret på begäran kan skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.

Vi återkommer till dig med ett svar på din begäran inom en månad från det datum som vi mottog

din begäran. 

Skicka ifylld blankett via e-post till kommunen@gislaved.se eller brev till 

Gislaveds kommun 

Stortorget 1  

332 80 Gislaved 

Alla rättelse eller raderingssvar via e-post är lösenordsskyddade. Du kommer få

lösenordet till filen via telefon.  

mailto:kommunen@gislaved.se
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Personuppgifter 

Namn Personnummer 

Gatuadress 

Postadress Ort 

E-postadress Telefonnummer 

Begäran om rättelse eller radering gäller

☐ För mig själv ☐ Som vårdnadshavare

Barnets personnummer 

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2 

Datum Underskrift 

Jag vill ha mitt registerutdrag via 

☐ Jag vill hämta ut svaret på begäran personligen på kommunhuset i pappersform

☐ Jag vill ha svaret på begäran hemskickat i pappersform

☐ Jag vill ha svaret på begäran digitalt via e-post

Vilken/vilka nämnder gäller begäran. I Gislaveds kommun är varje nämnd en 
personuppgiftsansvarig 
     Barn- och utbildningsnämnden          Bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo 
     Fastighet- och servicenämnden         Fritidsnämnden Kommunstyrelsen Kulturnämnden
     Räddningsnämnden                          Socialnämnden
    Tekniska nämnden                           Valnämnden
    Överförmyndarnämnden                  Alla nämnder
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