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Datum Vår beteckning 
 Begäran om 

registerutdrag 
  

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. 
nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Begäran om registerutdrag  
Med stöd i dataskyddförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation), 
begärs besked om behandlingen av mina personuppgifter. Information önskas om 
behandlingen av personuppgifter hos den personuppgiftsansvariga nämnd inom 
kommunen som kryssats i nedan. 

För att vi ska kunna behandla din begäran måste vi bekräfta din identitet. 
Identifikation krävs. 

Du har bara rätt att begära registerutdrag för dig själv eller barn som du är 
vårdnadshavare för. 

Namn: ......................................................................................................... 
 
Personnummer: ................................................... 
 
Gatuadress: ................................................................................................. 
 
Postnummer: ............................Ort: ........................................................... 
 
Telefonnummer: ………………………….. (Om du vill att vi ska kunna ringa dig) 
 
E-postadress:…………………………………………………… 
(Om du vill att vi ska kunna nå dig via e-post) 

□ Jag vill ha information om vilka personuppgifter om mig som ni 
behandlar. 

□ Jag är vårdnadshavare och vill ha information om vilka personuppgifter 
om mitt barn som ni behandlar. (Du måste göra en begäran per barn.) 

 

Barnets namn:……………………………………………………….. 

 

Barnets fullständiga personnummer: ……………………………….. 
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. 
nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Kungsör kommun ansvarar för samhällsviktiga uppgifter inom många områden, allt 
från kultur till infrastruktur. Det finns ingen sammankoppling mellan merparten av 
dessa områden och alltså inget sätt att enkelt söka fram i vilket/vilka verksamheter 
som just du förekommer. Sökningar måste göras i varje enskild förvaltning eller 
bolag. Tänk därför noga igenom vilka uppgifter som du har behov av. 

□ Barn- och utbildningsnämnden 

□ Socialnämnden 

□ Kommunstyrelsen  

□ Kungsörs Fastighets AB 

□ Kungsörs KommunTeknik AB 

□ Kungsörs Vatten AB 

□ Valnämnden  
 
Din begäran ska vara undertecknad och lämnas in till kommunhusets reception 
Drottninggatan 34 eller skickas med post till Kungsör kommun, 736 85 Kungsör. Du 
har rätt att gratis en gång per år få ett registerutdrag.  

Registerutdraget kommer att göras klart inom en månad. Du får besked om när ditt 
registerutdrag är färdigt och kan hämtas av dig personligen på kommunhuset mot 
uppvisande av identifikation. Om vi av någon anledning inte kan ta fram ett 
registerutdrag, så får du besked om det. 

 

 

……………………………………………. 

Namnteckning 
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