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Begäran om registerutdrag

Namn Personnummer

Adress 

E-postadress (frivilligt)

Härmed använder jag mig av min rätt att enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av  
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG,  
i det fortsatta benämnd Dataskyddsförordningen, ansöka om information om vilka personuppgifter om 
mig som Östersundshem AB behandlar och för vilket ändamål:

Ort/datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Underskrift

Östersundshem ber dig att observera att ditt registerutdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress eller lämnas ut i 

vår reception mot uppvisande av giltig legitimation. Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter kommer det att skickas 

med rekommenderat brev. Informationen kommer att lämnas ut inom en månad från den tidpunkt då Östersundshem mottog din 

ansökan. Denna period kan vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och 

antalet inkomna begäranden.  Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen. 

Östersundshem vill uppmärksamma dig på att din rätt att begära registerutdrag följer av Dataskyddsförordningen som ger dig rätt 

att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur 

vi behandlar dessa, men med de begränsningar som följer av kapitel 5 i Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning och i övrigt i den utsträckning som följer av Dataskyddsförordningen. Vid begäran om ytterligare kopior 

förbehåller sig Östersundshem rätten att ta ut en avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. 

Skicka ifylld och undertecknad blankett till:
Östersundshem AB
Rådhusgatan 29
831 35 Östersund

o Bostadssökande

o Hyresgäst/kund

o Deltagare i Innanförskapsakademin

Jag är eller har varit:


	Deltagare i Innanförskapsakademin: Off
	Bostadssökande: Off
	Hyresgäst eller kund: Off
	Namn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	E-postadress: 


