Löpnr: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Begäran om tillgång till personuppgifter
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få information och tillgång till vilka personuppgifter som
behandlas om dig inom Region Skåne. Du kan även ha rätt att få uppgifter rättade och under vissa
omständigheter få uppgifter raderade och/eller begränsningar i behandlingen av personuppgifterna.
Vi ber vi dig lämna fullständiga uppgifter nedan, underteckna och posta till:
Skånetrafiken
Personuppgiftsfrågor
281 83 Hässleholm
Vi behöver ifylld blankett med uppgifterna och din underskrift för att säkerställa att vi lämnar ut
uppgifterna till rätt person.
Vänligen ange;
För- och efternamn
Personnummer

Telefon dagtid

Adress
E-post
Min begäran avser följande;
Registerutdrag
Jag önskar att mina uppgifter ska rättas enligt följande:

För dig som har Mitt Konto på www.skånetrafiken.se rekommenderar vi dig att logga in och göra
ändringarna själv.
Under vissa omständigheter har du också rätt att begära att vi raderar eller begränsar användning
av personuppgifter
Jag önskar få mina personuppgifter raderade
Jag önskar att ni begränsar användandet av mina personuppgifter gällande:

Om du vill att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det göra att du inte har tillgång till alla
Skånetrafikens tjänster.
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Vi kan inte radera dina uppgifter om vi är skyldiga enligt lag eller regelverk att ha kvar dem eller om vi
behöver dem för att fullgöra avtal med dig. Läs mer under rubriken radering och begränsning i Så
behandlar vi dina personuppgifter på skanetrafiken.se
https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/villkor/personuppgifter/

En sammanställning utifrån det du begärt kommer att skickas till den adress du begärt i
rekommenderat brev. Detta innebär att du måste legitimera dig för att brevet ska lämnas ut till dig.
Jag har läst ” Så behandlar vi dina personuppgifter” och bl a informerats om att jag kan ställa frågor till
Region Skånes Dataskyddsombud samt läsa mer om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens
hemsida.

Ort och datum

Underskrift

Dina personuppgifter kan förekomma i:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundregister och ärendehanteringssystem
Register för förseningsersättning
Försäljningssystem och mobila biljetter
Register för tävlingar, kampanjer och kundundersökningar
Kundregister för Serviceresor (Sjukresor och/eller Färdtjänst)
Ekonomisystem
Diariesystem och arkiv
Register för kontrollavgifter
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