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Begäran om registerutdrag enligt artikel 15,
Dataskyddsförordningen
Begäran om registerutdrag ska undertecknas av den person vars personuppgifter begärs ut.
Jag begär härmed utdrag ur Statens medieråds behandling av mina personuppgifter, enligt
dataskyddsförordningen, artikel 15.

Välj något av följande alternativ:
Alternativ 1:
☐ Jag begär information om samtliga Statens medieråds personuppgiftsbehandlingar där jag
förekommer.
Alternativ 2:
☐ Jag begär information om följande behandlingar som jag angett nedan.
(För en mer effektiv handläggning av ditt ärende, beskriv gärna behandlingarna så specifikt som möjligt.)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Jag vill att svaret på min begäran ska skickas på följande sätt (välj ett av följande alternativ)
☐ På USB-minne som personligen hämtas ut av dig i Filmhusets reception, Borgvägen 1, Stockholm,
mot uppvisande av legitimation.
☐ På USB-minne som skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress och hämtas ut
av dig på närmaste postutlämningsställe mot uppvisande av legitimation.
☐ På papper som personligen hämtas ut av dig i Filmhusets reception, Borgvägen 1, Stockholm, mot
uppvisande av legitimation.
☐ På papper som skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress och hämtas ut av
dig på närmaste postutlämningsställe mot uppvisande av legitimation.
Statens medieråd kommer inte att lämna ut registerutdrag via e-post, då vi inte har någon tjänst som
stödjer säker identifiering av mottagare

Begäran om registerutdrag
Sida 2 av 3

Kontaktuppgifter:
Fyll i de kontaktuppgifter som vi behöver för att vid behov kunna komplettera din begäran om
registerutdrag samt skicka svar.
Vi kommer att besvara din begäran inom en månad.
E-postadress

Folkbokföringsadress till den registrerade (om svaret ska skickas rekommenderat per post)
C/o
Gatuadress
Postnummer
Ort

Telefonnummer

Underskrift

Du kan lämna den ifyllda blanketten i ett kuvert i Filmhusets reception på adress Borgvägen 1,
Stockholm eller skicka den med post till nedanstående adress.
Vi rekommenderar inte att du skickar begäran via e-post då den innehåller personuppgifter.
Begäran om registerutdrag skickas till:
Statens medieråd
Box 272 04
102 53 STOCKHOLM
Vill du ställa frågor om registerutdrag, kontakta oss via e-post: registrator@statensmedierad.se

Information om behandling av personuppgifter
Statens medieråd behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din begäran om registerutdrag
vilket sker på laglig grund, allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att gallras 1 år efter
inkommen begäran.
Dina uppgifter kan komma att delas med andra aktörer när det krävs enligt Dataskyddsförordningen.
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Överklagan
Nekande av din begäran kan överklagas till förvaltningsrätten.

Klagomål
Om du vill lämna in ett klagomål rörande en eller flera personuppgiftsbehandlingar enligt artikel 77
Dataskyddsförordningen ska du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige. Klicka
på länken för att komma till e-tjänst för klagomål:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registreradesrattigheter/klagomal/

