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BEGÄRAN OM INFORMATION 
enligt artikel 15 dataskyddsförordningen 

1 (1) 

Sökande 
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i 
Namn* 

Adress* 

E-postadress 

Begäran 
Jag begär information om hur mina personuppgifter behandlas inom Plikt- och prövningsverket i följande verksamhet. 

Mönstring och värnplikt innan 2010 
Prövning till grundläggande militär utbildning under 2010-2016 
Mönstring och värnplikt efter 2016 
Prövning till grundutbildning efter 2016 (ansökan via Försvarsmakten) 
Ansökan till polisutbildning 
Prövning till officersprogrammet 
Prövning till specialistofficersprogrammet 
Övriga prövningar (för anställning hos arbetsgivare) 
Krigsplacering 
Ärenden i allmänt diarium (begäran om allmän handling m m) 
Personaladministration (gäller dig som är eller har varit anställd) 
Rekrytering (ansökningar till tjänster på Plikt- och prövningsverket) 
Ekonomiverksamhet (leverantörer, fakturahantering m m) 

Observera att Försvarsmakten, Polismyndigheten eller Försvarshögskolan kan vara personuppgiftsansvarig för vissa 
personuppgifter som finns registrerade hos Plikt- och prövningsverket. Plikt- och prövningsverket kommer då att hänvisa dig 
till rätt myndighet. 

Sökandens underskrift (obligatoriskt) 
Anledningen är att den sökandes identitet måste säkerställas innan information kan lämnas ut 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift* 

Plikt- och prövningsverket är enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna 
handlingar. Dina uppgifter sparas och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Personnr/Samordningsnr*

Postadress*  
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