1/2

Förfrågan om stöd från Region Östergötlands dataskyddsombud
Dataskyddsombudet kan hjälpa till och ge stöd inom områdena nedan. Om du önskar stöd fyll i detta
formulär. Ange enbart de uppgifter som stämmer med ditt ärende.
Mina kontaktuppgifter (obligatoriska uppgifter är märkta med *. Om du enbart vill berätta om ett fel i behandlingen av
personuppgifter behöver du dock inte fylla i några kontaktuppgifter, det går bra att vara anonym):

För- och efternamn*:
Postadress*:
Telefonnummer:

Jag önskar stöd i en fråga som gäller behandling av personuppgifter
Min fråga gäller: mina personuppgifter

annan persons personuppgifter

Min fråga gäller personuppgifter som Region Östergötland behandlar: Ja

Nej

Ange vilken/vilka verksamheter som behandlar personuppgifterna (Om du inte vet vilken verksamhet som behandlar
personuppgifterna behöver du inte ange någon verksamhet):

Beskriv din fråga (och gärna den personuppgiftsbehandling som frågan avser):

Jag önskar få information om rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Jag önskar information om:
rätten till information
rätten till registerutdrag
rätten till rättelse
rätten till radering
rätten till begränsning av behandling
rätten till dataportabilitet
rätten till att göra invändningar
rätten till att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande
rätten till ersättning
rätten till att lämna in klagomål till Datainspektionen
rätten att överklaga ett beslut
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Jag önskar stöd i en fråga som gäller rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Min fråga gäller: mina rättigheter

annan persons rättigheter

Min fråga har koppling till personuppgifter som Region Östergötland behandlar: Ja

Nej

Beskriv frågan som du önskar få stöd i:

Jag vill berätta om ett fel i behandlingen av personuppgifter som jag anser att Region
Östergötland har gjort/gör
Ange vilken/vilka verksamheter som behandlar personuppgifterna och vilken personuppgiftsbehandling som
avses:

Beskriv på vilket sätt du anser att Region Östergötland har gjort/gör fel i behandlingen av personuppgifter:

Ifyllt formulär skickas via post till:
Region Östergötland
Dataskyddsombud
581 91 Linköping
När du skickar in detta formulär till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter och
hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På Region Östergötlands webbplats kan du läsa mer om hur Region Östergötlands
dataskyddsombud hanterar dina personuppgifter, https://www.regionostergotland.se/dataskyddsombud.

