Registerutdrag

Begäran om registerutdrag
Undertecknad begär med stöd i dataskyddsförordningen* utdrag ur Kalmar pastorats system och
dokument angående vilka personuppgifter som behandlas rörande mig själv och/eller mitt barn. (för
barnet fylls en egen begäran i) alternativt genom fullmakt för annan.
Jag söker information:
☐ för mig själv
☐ som vårdnadshavare
☐ genom fullmakt
Namn

Personnummer

Adress

Postnr och ort

E-post

Vårdnadshavares/namn och personnummer

Genom fullmakt bemyndigad/namn och personnummer

Jag önskar information om behandlingen av mina personuppgifter inom Kalmar pastorat.
För behandling av fotografier och bilder pågår just nu ett gallrings- och rensningsarbete och vi har
idag ingen möjlighet att söka fram enskilda personer på dessa.
Jag är engagerad i nedan angiven församling
☐ Kalmar domkyrkoförsamling
☐ S:t Johannes församling
☐ Heliga korsets församling
☐ S:ta Birgitta församling
☐ Två Systrars församling
☐ Annat

* GDPR - General data protection regulation

Kalmar Pastorat, Svenska kyrkan i Kalmar
Postadress: Södra Vallgatan , 392 31 Kalmar Växjö Telefon: 0480-42 14 00
E-Post: kalmar.pastorat@svenskakyrkan.se : www.svenskakyrkan.se/kalmar

Registerutdrag
Vänligen fyll i nedanstående. Syftet är att din begäran ska kunna behandlas på bästa sätt.
☐ Jag är medlem i Svenska kyrkan.
☐ Jag är/har varit aktiv/ideell/förtroendevald i någon av församlingarna t.ex. körsångare,
gruppverksamhet.
☐ Jag har bokat vigsel, dop eller lokaler.
☐ Jag har varit kontaktperson och/eller relationsperson vid begravning.
☐ Jag har varit i kontakt med er genom e-post eller post t.ex. korsordstävling, skrivelser, anmälan till
arrangemang eller på annat sätt.
☐ Jag har ansökt om arbete hos Svenska kyrkan Växjö
☐ Jag är/har varit anställd i Svenska kyrkan Växjö
☐ På annat sätt, ange

Ort och datum

Underskrift

Begäran skall överlämnas personligen. Samtidigt ska legitimation och eventuell fullmakt kunna
uppvisas.
Intern anteckning: Ifylles av tjänsteperson vid pastoratets kansli eller församlingsexpedition.
☐ Giltig legitimation
☐ Giltig fullmakt, egen legitimation och legitimation för den som har utfärdat fullmakten.
Mottaget av
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Intern anteckning: Begäran skickas efter mottagandet till pastoratets kansli, Domprostgården

Registerutdraget
Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig kunna lämna ut uppgifterna senast inom
30 dagar.
☐ hämtas på pastoratets kansli, Domprostgården, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar
☐ hämtas på församlingsexpeditionen i _________________________________________________
Utlämnande av registerutdraget
Mottaget datum

Underskrift

Mer om
Kalmar pastorat arbetar med att skydda dina personuppgifter, läs gärna mer på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/kalmar/personuppgifter-och-gdpr
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