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Blanketten fortsätter på nästa sida

I vissa fall måste ni som personuppgiftsansvariga samråda med oss på 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) innan ni får inleda en behandling av 
personuppgifter. Innan ni fyller i blanketten ska ni checka av följande:

Vi har gjort en konsekvensbedömning och 
bifogar vår dokumentation med blanketten

Vi har vidtagit åtgärder för att begränsa 
riskerna med personuppgiftsbehandlingen

Vi bedömer fortfarande att 
personuppgiftsbehandlingen är särskilt riskfylld

Begäran om förhandssamråd

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde

Typ av organisation Välj endast en typ.

Privatperson

Företag

Kommun

Region

Statlig myndighet

Medlemsorganisation

Annan organisation

Organisationens namn Namnet på den personuppgiftansvariga.

Organisationsnummer Om organisationsnummer saknas ska ni lämna fältet tomt. Uppge inte personnummer för enskilda firmor.

Organisationens postadress

E-postadress till organisationen Vi kommunicerar vanligtvis via e-post i detta ärende.

Namn

E-postadress

Telefonnummer

Kontaktperson för anmälan

Gör så här:

Spara ner filen och 
öppna den i Adobe 
Reader och fyll sedan 
i blanketten med hjälp 
av de interaktiva fälten. 
Skicka därefter den 
ifyllda blanketten och 
tillhörande underlag per 
e-post till imy@imy.se. 
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Personuppgiftsbehandlingen
Beskriv kortfattat syftet med personuppgiftsbehandlingen.

Hur kommer ni att skydda de registrerades rättigheter och friheter?

Beskriv vad ni har genomfört och vad ni planerar att genomföra, både tekniska och organisatoriska åtgärder, säkerhetsåtgärder och garantier.

Vilka är de kvarstående höga riskerna med personuppgiftsbehandlingen efter vidtagna åtgärder?

Bifoga konsekvensbedömning.

Vi bifogar vår konsekvensbedömning (obligatoriskt)

Organisationens namn

Organisationsnummer

Andra personuppgiftsansvariga
Finns det fler personuppgiftsansvariga för den planerade personuppgiftsbehandlingen? Det är möjligt att lägga till flera.

Har ni frågor?

Läs mer på vår webbplats www.imy.se

Tips! Läs vår information om 
konsekvensbedömningar och Riktlinjer 
om konsekvensbedömning avseende 
dataskydd WP 248 rev. 01, se särskilt 
checklistan i bilaga 2.

Läs om hur vi behandlar era 
personuppgifter på www.imy.se/
behandling-av-personuppgifter

Kontakta oss

Skicka den ifyllda blanketten och 
tillhörande underlag per e-post eller 
brev.

E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Adress:
Integritetsskyddsmyndigheten 
Box 8114 
104 20 Stockholm

Allmän handling

Innehållet i blanketten blir en allmän 
handling när den kommer in till oss. 
Om någon begär ut handlingen gör vi 
en sekretessprövning, det vill säga en 
prövning om alla uppgifter i handlingen 
får lämnas ut eller inte. Allmänna 
handlingar ska som huvudregel 
arkiveras i sin helhet.

När du har fyllt i formuläret och kollat att alla uppgifter stämmer kan 
du klicka på knappen här bredvid. Formuläret kommer då automatiskt 
sparas och bifogas i ett mejlutkast, redo att skickas in till oss. 
Dubbelkolla att allt ser rätt ut, och skicka mejlet till imy@imy.se.
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