
Begäran om registerutdrag
Jag begär, med stöd i dataskyddsförordningen 
GDPR, besked om behandlingen av mina 
personuppgifter och information kring behand-
lingen som sådan.

Jag söker

 för mig själv
 som vårdnadshavare
 med fullmakt för (ange namn, personnummer, namnteckning samt legitimation från båda) 

Jag önskar information om behandlingen av personuppgifter hos den personuppgifts
ansvariga nämnd inom kommunen som jag har kryssat nedan.

 KS, Kommunstyrelsen   SBN, Stadsbyggnadsnämnden

 AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden   SEN, Servicenämnden

 FSN, Förskolenämnden   TSN, Torshälla stads nämnd

 GSN, Grundskolenämnden   VALN, Valnämnden

 GN, Gymnasienämnden  VON, Vård- och omsorgsnämnden

 KFN, Kultur- och fritidsnämnden  ÖFNES, Överförmyndarnämnden

 MRN, Miljö- och räddningstjänstnämnden

  SN, Socialnämnden  Alla nämnder

Leverans

 Registerutdraget hämtar jag i receptionen i Värjan, Alva Myrdals gata 5 mot legitimation och eventuell 
 fullmakt och dess legitimation
 Registerutdraget vill jag ha hemskickat via rekommenderat brev
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Postadress
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 5
Epost
info@eskilstuna.se

Telefon vxl
016-710 10 00

Organisationsnummer
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna 
kommun behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR

Sökande
Namn Personnummer

* E-post * Telefonnummer

* Telefonnummer eller E-post måste fyllas i för kontakt vid utlämnande.

** Gatuadress

** Postnr ** Ort

** Fylls i om du önskar registerutdraget hemskickat via rekommenderat brev.

Fullmakt för
Namn Personnummer

Ifylles av tjänsteperson vid utlämnande av registerutdrag

 Giltig legitimation  Giltig fullmakt
Datum Underskrift Namnförtydligande

https://www.eskilstuna.se/GDPR
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