
 
Kommunstyrelsen 
Box 66 
742 21 Östhammar 
kommunstyrelsen@osthammar.se 
0173-86000 
 

- 

Begäran om registerutdrag 
 

Med stöd av artikel 15 Dataskyddsförordningen (GDPR) önskar jag få veta vilka 

personuppgifter om mig som behandlas av Östhammars kommun. 
 

Kryssa för den eller de nämnder som du önskar begära ut uppgifter från 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 
 Socialnämnden 

 Kommunstyrelsen  Valnämnden 

 

 

Särskild uppgift (frivilligt) 

Om du inte vill ta del av alla personuppgifter som en nämnd behandlar utan vet 

vilken information du vill ta del av kan du ange det här: 
(exempel: personuppgifter i fastighetsregister) 

 

 

 
 

Uppgifter om den som begär utdraget 
Namn Personnummer 

  
Adress 

 
Postnummer Ort 

  
Telefonnummer E-postadress 

  
 

Jag önskar ta del av registerutdraget 
 genom att jag hämtar utdraget hos Östhammar Direkt, Kommunkontoret,  

       Stångörsgatan 10, Östhammar 

 genom att få utdraget skickat till ovanstående adress som rekommenderat brev 
 
Tänk på att du måste legitimera dig när du hämtar ut ditt utdrag. 
 
För mer information om hur personuppgifter hanteras, se kommunens hemsida www.osthammar.se eller 
kontakta dataskyddsombudet: dataskyddsombud@osthammar.se  
 

mailto:kommunstyrelsen@osthammar.se
http://www.osthammar.se/
mailto:dataskyddsombud@osthammar.se


 
Kommunstyrelsen 
Box 66 
742 21 Östhammar 
kommunstyrelsen@osthammar.se 
0173-86000 
 

- 

 

 

Här ser du vilken typ av uppgifter nämnderna hanterar 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

I barn- och utbildningsnämndens behandlas uppgifter som rör förskola, pedagogisk 

omsorg, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning och 

kulturskola. 

 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden behandlar uppgifter som rör detaljplaner, bygglov, 

förhandsbesked, kartor, strandskydd, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och 

serveringstillstånd. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen behandlar uppgifter som rör personal, löner, företag, leverantörer, 

näringsliv, ekonomi, teknisk förvaltning, aktivitetscenter, politik och arbetsmarknad. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden behandlar uppgifter som rör idrotts- och 

fritidsanläggningar, friluftsliv, ungdomsverksamhet, bibliotek, föreningar och 

studieförbund. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden behandlar uppgifter som rör personer som har kontakt med 

socialtjänsten t.ex. ekonomiskt bistånd eller äldreomsorg. 

 

Valnämnden 

Valnämnden behandlar uppgifter som rör allmänna val och folkomröstningar. 
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