Senast uppdaterad: 2021-04-22

Begäran om registerutdrag eller begäran om radering
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett registerutdrag om behandling av dina
personuppgifter. Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter. Läs mer om hur vi
behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy: https://www.parkeringgoteborg.se/nyintegritetspolicy-for-din-trygghet/
Ansökan avser:
☐ Registerutdrag

☐ Radering av personuppgifter

Du behöver endast fylla i de personuppgifter som du har registrerat hos oss.
Personnummer

Förnamn

Adress

Efternamn
Telefon

Postnummer

Postort

E-postadress

Övriga upplysningar eller förtydliganden

Underskrift
Datum

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Registerutdrag skickas till din folkbokföringsadress.
Begäran skickas till:
Göteborgs Stads Parkering, Box 7174, 402 33 Göteborg
Du kan också skanna in blanketten och skicka till: kundtjanst@parkeringgoteborg.se
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Vilka rättigheter har du som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina
personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje
rättighet:
Rätt till tillgång: På Göteborgs Stads Parkering är vi alltid öppna och transparenta med hur vi
behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just
dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut
uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad
och innehålla efterfrågade uppgifter.
Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när
som helst kontakta Göteborg Stads Parkering och begära att få dem rättade.
Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Göteborg Stads Parkering raderar dina
personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Göteborg Stads Parkering inte att
kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår
verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera
användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den
mån det är möjligt.
Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av
personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Göteborg Stads Parkering.
Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och
antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de
personuppgifter som du har tillhandahållit Göteborg Stads Parkering.
Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.
Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att
Göteborg Stads Parkering kan neka.

