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Samtyckesblankett 
förtroendemannaregister 
 

Som ett led i att öka kommuninvånarnas närhet till dig som förtroendevald publicerar vi 

namn, partibeteckning, förtroendeuppdrag, av kommunen tillhandahållen e-postadress samt i 

den mån du samtycker ett fotografi i ett förtroendemannaregister som är tillgängligt via 

kommunens hemsida www.haparanda.se. Ändamålet med publiceringen är att underlätta för 

kommuninvånarna att komma i kontakt med de förtroendevalda. I förtroendemannaregistret 

lagras även information om adress, telefonnummer och e-postadress i den mån du 

godkänner det. Denna information har enbart ett fåtal medarbetare tillgång till och publiceras 

således inte ut till allmänheten. Detta i syfte att möjliggöra för nämndadministrationen att vid 

behov sända ut handlingar till angiven adress eller kontakta politiker för att kalla in dem som 

ersättare vid sammanträden. 

Förtroendevaldas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, partibeteckning och 

förtroendeuppdrag lagras i ett IT-baserat register. Ändamålet med registret är administrativ 

hantering av personuppgifter och uppdrag för förtroendevalda. Registret används som 

underlag för etiketter, adresslistor samt historik och statistik. 

 

Ort och datum………………………………………………………………………………… 

Underskrift……………………………………………………………...…………………….. 

Namnförtydligande…………………………………………………………………………... 

Fyll i nedanstående uppgifter och markera med kryss [X] i rutorna för samtycke till 

publicering på kommunens hemsida. 

Adress (internpublicering) 

………………………………………………………………………………………………….  

Telefonnummer (internpublicering) 

…………………………………………………………………………………………………. 

Mobiltelefonnummer (internpublicering) 

…………………………………………………………………………………………………. 

Foto (publicering för allmänhet)  

 

 

http://www.haparanda.se/
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Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på 

gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när 

uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlingen grundar sig på artikel 6 i 

dataskyddsförordningen. 

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du 

välkommen att kontakta oss på kommunen@haparanda.se, eller 

dataskyddsombud@haparanda.se som utreder det inträffade och ser till att eventuella fel 

åtgärdas. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas på: www.haparanda.se 

Jag har informerats om ändamålet med behandlingen så som det kortfattat beskrivs ovan 

och ger mitt samtycke till att nedanstående personuppgifter rörande mig behandlas och 

kontinuerligt uppdateras för angivna ändamål. 
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