
 

 

 

 

 

 

Begäran om utdrag, radering, rättelse, begränsning eller 

invändning av personuppgifter 

Enligt den Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) har du som registrerad, det vill säga den 

vars personuppgifter behandlas, ett antal rättigheter. För att begära information om eller tillgång till 

de personuppgifter vi behandlar om dig kan du enligt denna blankett begära ett utdrag. Du kan även 

begära att vi raderar dina uppgifter helt eller delvis (radering eller begränsning), varefter vi troligen 

inte längre kommer kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som avtalspart eller medlem. Du kan 

alltid begära rättelse av uppgifter vi lämnat ut. Slutligen kan du även begära invändning mot vår 

behandling.   

1. OM DEN REGISTRERADE 

För att handlägga din begäran måste vi veta vem vi ska ta fram uppgifter kring. Vi måste även 

förvissa oss om din identitet. För att din begäran ska anses fullständig måste följande information 

delges oss. 

För- och efternamn: 

_______________________________________________________________________ 

Födelsedatum (ÅÅMMDD):  

_______________________________________________________________________ 

Adress (inkl. postnr och ort):  

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

E-postadress: 

____________________________________________________________ 
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2. OM BEGÄRAN 

För att handlägga din begäran måste du specificera vilka rättigheter du vill åberopa. Nedan finns de 

möjligheter du som registrerad har: 

 TILLGÅNG/DATAPORTABILITET  

Kopia på de uppgifter vi har registrerade på dig. Ange här hur du vill att uppgifterna 

sammanställs och skickas (ex. pdf på mail, utskrivet och postat): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 RÄTTELSE 

Du har alltid rätt att vi rättar felaktiga uppgifter. Ange här vilken uppgift som ska rättas, vad 

som är fel och vad de felaktiga uppgifterna ska ändras till: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 RADERING/BEGRÄNSNING 

Om du vill att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter har du rätt att begära det. I 

de flesta fall kommer det dock att innebära att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter mot dig 

som medlem, kund eller deltagare på något av våra arrangemang. Genom att begära 

begränsning och/eller radering är du fortsatt skyldig att ex. betala överenskommen 

avgift/fullgöra överenskommen förpliktelse även om vi inte kommer kunna fullgöra våra 

förpliktelser mot dig. Ange här vilka uppgifter du vill att vi ska radera/begränsa (för 

fullständig radering, skriv ”ALLA”): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 INVÄNDNING 

På scouterna.se kan du läsa om hur Scouterna behandlar personuppgifter och för vilket 

syfte. Du har rätt att invända mot behandlingen om den stödjer sig på grunden 

intresseavvägning. Vi har då att återkomma med en redogörelse till dig kring varför vi 

hävdar att våra intressen väger tyngre än dina (som registrerad). Redogör här för hur du ser 

att behandlingen strider mot dina intressen: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Det går alltid bra att komplettera din ansökan med en bilaga. Lägg den i samma mail/kuvert, men märk den gärna 

med namn också! 
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3. IDENTIFIERING 

För att fatta beslut om begäran behöver vi förvissa oss om att det är den registrerade som lämnar in 

begäran. Det finns två sätt att gå till väga: 

 JAG VILL IDENTIFIERA MIG PÅ NÅGOT AV SCOUTERNAS KANSLIER 

För att identifiera dig på Scouternas kanslier bokar du en tid på tfn 0856843200. Vi 

har kanslier i Malmö, Stockholm och Göteborg och kan generellt ta emot dig 

vardagar 08-16. Du behöver visa en giltig ID-handling som styrker de uppgifter du 

lämnat i blanketten. 

 JAG VILL IDENTIFIERA MIG VIA VIDEOMÖTE 

För att identifiera dig via videomöte bokar du tid genom att maila info@scouterna.se 

med förslag på tid under vardagar 08-16. Vi återkommer med bekräftelse snarast 

möjligt. Var beredd att visa giltig ID-handling som styrker de uppgifter du lämnat i 

blanketten. Du måste ha en webbkamera-motsv. som gör det möjligt för oss att läsa 

av ID-handlingen korrekt. 

4. SCOUTERNAS BESLUT  

 

Scouterna beslutar att: 

 GODKÄNNA BEGÄRAN 

enligt ovan och (genomföra följande åtgärd): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 AVSLÅ BEGÄRAN  

med följande motivering: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

För Scouternas räkning: 

 

 

_______________________________________ ______________________________ 

Namn    Datum 

mailto:info@scouterna.se
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