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Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning eller dataportabilitet enligt 
Artikel 16-18, 20 eller 21 i EU:s dataskyddsförordning (2016/679)

Personuppgifter
Förnamn Efternamn

Personnummer (ååååmmdd-xxxx) LMA-nummer (Unikt nummer för varje asylsökande)

Adress Postnummer Postort

Vilken åtgärd önskar du att Arbetsförmedlingen utför? 
Du kan bara önska en åtgärd i taget. Om du önskar flera åtgärder, var god fyll i en blankett per önskad åtgärd. 

Rättelse/Komplettering av personuppgifter Invändning mot personuppgiftsbehandling

Dataportabilitet(Möjlighet att få ut och flytta 
personuppgifter)

Begränsning av personuppgiftsbehandling

Radering av personuppgifter

Vilka personuppgifter rör din efterfrågade åtgärd?
Namn Kontaktuppgifter Personnummer/LMA-nummer

Annat

Övrig information om ditt önskemål:

Varför önskar du denna åtgärd? (gäller ej dataportabilitet)
Uppgifterna är:

Inte relevanta Inte behandlade för rätt ändamål

Felaktiga Inte nödvändiga 

Beskriv på vilket sätt dina personuppgifter som behandlats inte är relevanta, felaktiga, inte nödvändiga eller 
behandlade för rätt ändamål:

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Namnteckning

Denna begäran gäller enbart behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU:s dataskyddsförordning 
2016/679).  Är du inte nöjd med hur din handläggare har handlagt ditt ärende eller hur din handläggare har 
dokumenterat i ditt ärende kan du använda formuläret ”Synpunkter på vår verksamhet”. Eftersom Arbetsförmedlingen 
lyder under arkivlagen (1990:782), kommer vi endast i undantagsfall att kunna förändra eller radera innehållet i 
allmänna handlingar.  
 
Skicka din begäran till Arbetsförmedlingen, ATT: Registerutdrag/Rättelse, Box 80, 826 22 Söderhamn. 
 
Länk:Läs mer om allmänna handlingar och om vad Dataskyddsförordningen ger dig för rättigheter

https://arbetsformedlingen.se/om-webbplatsen/juridisk-information
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