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Begäran om registerutdrag 

Enligt Dataskyddsförordningen, (GDPR), artikel 15,16, 17 har du rätt att ta del av de 
personuppgifter vi som företag behandlar om dig samt information om behandlingen, 
såsom i vilket syfte uppgifterna behandlas av Ambea, och om dina rättigheter. Du 
har även rätt att begära rättelse och/ eller få dina personuppgifter raderade. 

För att vi ska kunna behandla din begäran behöver du fylla i dina uppgifter i 
formuläret nedan, skriva ut dokumentet och posta det till Ambea . 

Postas till: 
Dataskyddsombud 
Ambea 
Box 1565 
SE-171 29 Solna 

Ansökan kommer tillsammans med registerutdraget och/eller bekräftelse på vilka 
åtgärder som vidtagits (eller nekats) i anledning av din begäran att skickas till dig 
som rekommenderat brev din folkbokföringsadress. Din begäran, ditt registerutdrag 
och bekräftelse på vidtagna åtgärder kommer endast att behandlas för ändamålet att 
hantera din begäran och kommer att raderas så snart din begäran är hanterad.  
Om dina uppgifter inte kan identifieras med hjälp av de uppgifter som anges i detta 
formulär kan vi komma att behöva begära ytterligare uppgifter från dig för att 
bekräfta din identitet eller hantera din begäran. 

Vänligen notera att du endast har rätt att göra en begäran som avser dina egna 
personuppgifter. 
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Sökanden
vänligen texta 

Jag begär att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter ni behandlar om mig i 
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 15. 

Namn: 

Personnummer: 

Folkbokföringsadress: 

Relation till Ambea AB 
(publ) 

       Omsorgstagare           Anställd 

Här finns möjlighet att specificera din begäran 
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     Jag begär att få mina personuppgifter rättade enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR), artikel 16.   

    Jag begär att få mina personuppgifter raderade enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR), artikel 17. Observera att rätten till radering är begränsad enligt artikel 17.3 och 
radering därför i vissa fall kan nekas.  

______________________________   ____________________________ 
 Underskrift  Ort/ Datum  

______________________________ 
Namnförtydligande 

Beskrivning av uppgifter som omfattas av min begäran om rättelse: 

Ersätts med följande uppgifter: 

Beskrivning av uppgifter som omfattas av min begäran om radering: 
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______________________________________________________
Inkommit datum: Ambeas noteringar:        
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