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BEGÄRAN OM RÄTTELSE RADERING M.M
enligt artikel 16-19 och 21 dataskyddsförordningen och
4 kap. 9-10 §§ brottsdatalagen
Datum

Sökande

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Personnummer/Samordningsnummer *

Efternamn *

Förnamn *

Adress *

Postnummer *

Telefon

Telefon (Mobil)

Ort *

E-postadress

Begäran
Jag begär att personuppgifterna som finns i:
Ett specifikt ärende, ange ärendenummer
Bifogat dokument (uppgifterna ska vara markerade)

Ett specifikt system/register, ange vilket
Annat, beskriv

Annat, beskriv

ska hanteras enligt ett av nedanstående alternativ:

Alternativ 1 - Rättelse
Rättning ska ske för att mina personuppgifter som behandlas
är felaktiga

är ofullständiga

Vilken uppgift ska rättas och varför? Beskriv så tydligt som möjligt!

Du har rätt att begära att att din personuppgifter ska rättas eller kompletteras, om du anser att uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga med
hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Alternativ 2 - Radering
Vilken uppgift ska raderas och varför? Beskriv så tydligt som möjligt!

Du har rätt att begära att att dina personuppgifter raderas, om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med grundläggande
dataskyddsregler. Om personuppgifterna behandlas i en del av verksamheten som inte är brottsbekämpande har du i vissa fall också rätt att
begära att uppgifterna raderas eftersom du motsätter dig behandlingen.

Alternativ 3 - Begränsning av behandling
Vilken behandling ska begränsas och varför? Beskriv så tydligt som möjligt!

Om du vill att personuppgifterna ska finnas kvar i stället för att raders, exempelvis av bevisskäl kan du i stället begära att den aktuella
behandlingen ska begränsas. Det innebär att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
Behandling av personuppgifter kan också begränsas under den tid det tar för Polismyndigheten att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Sökandens underskrift (obligatorisk)
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Datum

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din begäran för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt
och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna
handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på
https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter

