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BEGÄRAN OM RÄTTELSE ELLER 
RADERING 
enligt artikel 16-17 dataskyddsförordningen 

1 (1) 

Sökande 

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i 
Namn* Personnr/Samordningsnr* 

Adress* Postadress* 

E-postadress 

För snabbare handläggning ange vilket område din begäran gäller (valfritt) 
Mönstring och värnplikt innan 2010 
Mönstring och värnplikt efter 2016 
Prövning till grundutbildning genom Försvarsmakten, från år 2010 
Ansökan till polisutbildning 
Övriga prövningar (för anställning hos arbetsgivare) 
Krigsplacering 
Anställd eller har varit anställd hos Plikt- och prövningsverket 
Annat, beskriv:     

Begäran 
Jag begär att följande personuppgifter som finns om mig ska hanteras enligt nedanstående alternativ 

Alla uppgifter om mig 
Specifika uppgifter i ett ärende eller system (ange vilket, vilka, bifoga dokument) 

Alternativ 1 – Rättelse 
Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska rättas eller kompletteras, om du anser att uppgifterna är felaktiga eller 
ofullständiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
Rättning ska ske för att mina personuppgifter som behandlas 

 är felaktiga  är ofullständiga 
Vilken uppgift ska rättas och varför? Beskriv så tydligt som möjligt! 

Alternativ 2 – Radering 
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, om du anser att uppgifterna behandlas i strid med grundläggande 
dataskyddsregler. 
Vilken uppgift ska raderas och varför? Beskriv så tydligt som möjligt! 

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 åtgärder kan vidtas 
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. 

Plikt- och prövningsverket, Box 31 651 02 Karlstad, Besöksadress Gustaf Anders gata 13, Karlstad 
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