
YRKANDE PÅ RÄTTELSE AV FEL I PATIENT- OCH 
KLIENTUPPGIFTER 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDETS TJÄNSTER 

 

Postadress/mottagare
Vanda stad 
Registraturen 
PB 1100 
01030 Vanda stad

Enligt artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 
rätta felaktiga personuppgifter som rör den registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska 
den registrerade ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. Den registrerade ska ha rätt att få 
sina personuppgifter raderade i situationer som fastställs i dataskyddsförordningens artikel 17. 
  
Jag kräver att följande ändringar görs i de felaktiga uppgifter som finns om mig i social- och hälsovårdens 
register:

Jag kräver att följande uppgifter raderas (den felaktiga uppgiften och motiveringar):

Jag kräver att följande uppgifter rättas/kompletteras (den felaktiga uppgiften, den föreslagna ändringen ordagrant och 
motiveringar):

Datum och 
underskrift

Tid och plats

Underskrift Personbeteckning

Namnförtydligande Telefon

Postadress Postnummer och ort

525020r.pdf (2/21)
Om den personuppgiftsansvarige vägrar rätta uppgifterna, ska han eller hon motivera varför och ge ett 
skriftligt intyg om detta, om den registrerade så kräver.
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