
 

 

 

  

Begäran om registerutdrag 
Jag begär, med stöd av 15§ i dataskyddsförordningen, besked om personuppgifter som 
rör mig behandlas eller ej. Om personuppgifterna behandlas önskas besked om vilka 
uppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med 
behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna 
lämnats ut. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

(Namn och personnummer på registrerad)  

 

Jag önskar utdrag från 

� Socialnämnden 

� Omsorgsnämnden 

� Kultur- och fritidsnämnden 

� Servicenämnden 

� Samhällsbyggnadsnämnden 

� Kalmar kommunstyrelse 

� Södermöre kommundelsnämnd 

� Barn- och ungdomsnämnden 

� Överförmyndarnämnden 

� Kalmar kommunbolag AB 

� Kalmar hamn AB 

� Kalmar Vatten AB 

� Kalmar Öland Airport AB 

� KIFAB i Kalmar AB 

� Kalmar Science Park AB 

� Kalmarhem AB 

� Destination Kalmar AB

Om du är eller har varit anställd i Kalmar kommunkoncern finns dina personuppgifter 
troligen även hos kommunstyrelsen. Kryssa i sådana fall även i rutan för Kalmar 
kommunstyrelse.  



 

 

 

Underskrift 
 

............................................................. 
(Datum)

............................................................. 
(Namnförtydligande och personnummer) 

............................................................  
(Namnteckning). OBS! Din begäran måste vara undertecknad för att vara giltig. 

 

När vårdnadshavare begär ut barns personuppgifter måste båda vårdnadshavarna skriva 
under begäran och legitimera sig vid uthämtning. 

........................................................... 
(Datum)

 
............................................................ 
(Namnförtydligande och personnummer) 
 

............................................................ 
(Namnteckning). OBS! Din begäran måste vara undertecknad för att vara giltig. 

 

Blanketten lämnas till  

Kalmar kommun 

Östra Sjögatan 18 

391026Kalmar 

 

Eller skickas per post till 

Kalmar kommun 

Box 611 

392 26 Kalmar 

Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt, och kommer att inom en månad kontakta 
dig när dina uppgifter finns färdiga hos oss. Du hämtar dina uppgifter i vårt kontaktcenter 
i stadshuset på Östra Sjögatan. Eftersom vi måste säkerställa att vi lämnar ut dina 
uppgifter till rätt person måste du uppvisa giltig legitimation. Vi sparar din begäran i ett år, 
därefter förstör vi den. 

Kontaktuppgift så vi kan kontakta dig när ditt utdrag är färdigt för uthämtning (exempelvis 
telefonnummer eller epostadress): 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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