
 

Begäran om radering 
 

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ger enskilda personer rätt att vända sig till 
organisationer som behandlar deras personuppgifter och begära att de uppgifter som avser 
honom eller henne raderas. En begäran är dock ingen garanti för att radering kommer att ske. 
Radering måste endast ske i vissa särskilda fall, till exempel om uppgifterna inte längre 
behövs för de ändamål som de samlades in för.    

 
Mina uppgifter 
Förnamn 

 
Efternamn 

Personnummer 

 
Adress 

Telefonnummer 

 
E-postadress 

 
Som registrerad i Älvsbyns kommun begär jag härmed att följande personuppgifter om mig 
raderas (vänligen specificera i fältet nedan):                                               
                      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag intygar att informationen i denna begäran är korrekt. 

Ort och datum  
 

Namnteckning  
 

Namnförtydligande  
 

 
      
 
 
 

Begäran skickas till: Älvsbyns kommun 
  Kommunledningskontoret 
  942 85 Älvsbyn 



 

Information om behandling av inhämtade personuppgifter 
 

Älvsbyns kommun värnar om din personliga integritet genom att behandla dina personuppgifter i 
enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR, 2016/679) bestämmelser. 

 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för Älvsbyns kommun och har följande 
kontaktuppgifter: Kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun, Storgatan 27, 942 85 Älvsbyn 

 
   
Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter 
Tillvarata den registrerades grundläggande rätt till insyn och kontroll över kommunens behandling av 
personuppgifter. Älvsbyns kommuns dataskyddsombud behöver behandla uppgifter om ditt namn, 
personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress för att kunna handlägga din begäran på ett 
rättssäkert sätt. Personuppgifterna behandlas för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 
personuppgiftsansvarige (art. 6 c dataskyddsförordningen).  
 
Period för lagring av personuppgifter  
Personuppgifterna lagras i 2 år från den tidpunkt då din begäran inkommit till Älvsbyns kommun.  
 
Mottagare av personuppgifter  
Personuppgifterna behandlas av Älvsbyns kommuns dataskyddsombud och andra tjänstemän som 
deltar i verkställandet av din begäran. Personuppgifterna kommer inte att överföras till mottagare i ett 
tredjeland eller internationella organisationer. 
 
Dina rättigheter 
Älvsbyns kommun har ett dataskyddsombud vars uppgift är att tillvarata de registrerades rättigheter 
genom att verka för att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt inom kommunens 
verksamheter. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post dataskyddsombud@alvsbyn.se och 
telefon 0929-171 51. 
 

• Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som behandlas för ovan 
angivna syften. Du har också rätt att begära registerutdrag som beskriver hur olika kategorier 
av personuppgifter behandlas. 

• Du har rätt att begära rättelse av felaktigt registrerade personuppgifter. 
• Du har rätt att invända mot och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. 
• Du har rätt att begära att dina personuppgifter skall raderas om du anser att Älvsbyns 

kommun behandlar uppgifterna lagstridigt. 
• Du har rätt att framställa en begäran om att dina personuppgifter skall flyttas till en annan 

huvudman/myndighet (till exempel en annan kommun).  
 
Om du vill åberopa dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig fylla i en ansökan antingen på kommunens 
hemsida eller vid receptionen i kommunhuset. 

     
Rätt att inge klagomål  
Om du anser att Älvsbyns kommun behandlar dina personuppgifter i strid med dataskydds-
förordningen, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i 
dataskyddsfrågor. 
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