
BEGÄRAN OM KONTROLL 
Begäran om kontroll av egna personuppgifter 

 
                           Den registrerades rättigheter: EU:s allmänna dataskyddsförordning 216/679 

 

  Begäran har inkommit: _____ / _____ 20_____  

 

  Begäran har mottagits av: _________________________________  
 

 

         

        Jag begär att få veta, vilka uppgifter om mig som behandlas i ett register, som staden Jakobstad upprätthåller. 

 

        Jag begär att få veta, vilka uppgifter om mitt minderåriga barn/den vars intresse jag bevakar, som behandlas i ett                                                          

        register, som staden Jakobstad upprätthåller. 

 

Framställare av 

begäran 

Efternamn, förnamn Personbeteckning 

 

 

Adress 

 

 

E-postadress    Telefonnummer  

 

 

Person, vars 

uppgifter begärs 

Efternamn, förnamn Personbeteckning 

 

 

Register/tjänst, 

varifrån man 

begär uppgifter 

Vilken tjänst gäller din begäran om information (kryssa för bland alternativen nedan): 

 

____  Boende, byggande och miljö 

 

____  Småbarnspedagogik 

 

____  Grundläggande utbildning 

 

____  Fritidstjänster (t.ex. idrott, bibliotek, Arbis) 

 

____  Centralförvaltning (t.ex. ekonomitjänster el.dyl.) 

 

____   Annat, vad? 

Precisering av 

begäran 

Precisera närmare, vilka uppgifter du begär: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________  

 

Jag vill kontrollera uppgifterna för perioden:  ____/____. 20_____  -  ____/____. 20____ 

 

Jag vill få 

uppgifterna på 

följande sätt 

____  Jag vill ha uppgifterna per post (sänds som rekommenderat brev) 

____  Jag hämtar uppgifterna från stadens Front Office B - punkt 

Sökanden måste bevisa sin identitet vid hämtning av informationen eller vid hämtning av 

rekommenderat brev från posten.  

 

Datum och 

underskrift 

Plats och tid 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________  

Underskrift och namnförtydligande 

 

Den ifyllda och undertecknade blanketten sänds till: 

Staden Jakobstad, registraturen, PB 41, 68601 JAKOBSTAD 

Begäran registreras i staden Jakobstads ärendehanteringssystem och ifråga om utlämnade av personuppgifter görs alltid 

en notering i registret (ISP 07.01.00) 



 

Utlämnade av 

uppgifter 

(myndigheten 

fyller i) 

 

 

           Identiteten hos den som framställer begäran har kontrollerats (varifrån) 

             (pass, bildförsett identitetskort) _______________________________  

              

           Uppgifterna har överlåtits, datum _____________           

                 

           Det finns inga uppgifter i registret.  

 

           Rätten att begära kontroll av uppgifter har nekats.  

           Separat intyg över avslag med motivering har getts, datum ______________  

 

 

Uppgifterna har 

överlåtits av 

 

 

_________________________________________________________  

 

 

Underskrift och namnförtydligande av den som överlåtit uppgifterna 

 

 


