Lämna klagomål
Om du tycker att någon behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till oss på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Allt du rapporterar in här kommer att bli allmän handling som kan begäras ut av allmänheten
och lämnas ut efter sekretessprövning. Vi rekommenderar därför att du inte lämnar fler
uppgifter än vad som är nödvändigt i fritextfälten.
Titta igenom hela blanketten först så att du har alla uppgifter du behöver. Fyll i uppgifterna och
skicka in blanketten med e-post eller brev.

Ditt klagomål
Har du kontaktat den som är personuppgiftsansvarig
och fört fram dina klagomål?
Ja
Nej

Beskriv vad du har gjort och vad resultatet blev

Du kan också skicka med en
bilaga med din
mejlkonversation eller liknande.

Fortsätt på nästa sida è

Du som anmäler
Förnamn och efternamn

Telefonnummer

E-postadress

Vi kommunicerar vanligtvis via
e-post i detta ärende.

Postadress

Annan kontaktperson för anmälan
Om du som anmäler vill att vi ska kontakta någon annan än dig, till exempel en advokat, skriver du kontaktpersonens
uppgifter här. Obs! Om någon annan ska företräda dig behöver vi en fullmakt. Föräldrar eller andra vårdnadshavare får
företräda ett barn utan fullmakt.

Är det denna person som ska vara kontaktperson?

Den som vi i första hand
ska kontakta i ärendet.

Ja
Nej

Namn

Telefonnummer

Fortsätt på nästa sida è

E-postadress

Vi kommunicerar vanligtvis via
e-post i detta ärende.

Postadress

Vad har inträffat?
På vilket sätt har personuppgifter behandlats felaktigt?
Bristfällig information, till exempel att den
personuppgiftsansvariga inte har informerat om hur dina
personuppgifter kommer att behandlas.
Personuppgiftsansvarig har felaktiga eller missvisande uppgifter
Personuppgiftsansvarig vägrar att ändra personuppgifter
Bristande säkerhet hos personuppgiftsansvarig, till exempel för
behörighetshantering eller organisationens rutiner
Personuppgiftsansvarig har lämnat ut uppgifter felaktigt
Kränkande uppgifter har spridits på internet
Övrigt:

Beskriv vad som hänt

Beskriv vad som har hänt: på
vilket sätt personuppgifterna har
behandlats, vad du har gjort,
vad den
personuppgiftsansvariga har
gjort och så vidare. Var gärna
detaljerad, men undvik att i
onödan ta med känsliga
personuppgifter. Om du har
skärmdumpar, svar från den
personuppgiftsansvariga eller
andra filer som är relevanta, kan
du skicka med dem.

Fortsätt på nästa sida è

Organisationen som ditt klagomål gäller
Organisationens namn

Telefonnummer

E-postadress

Postadress

Webbplats

Har du frågor?

Kontakt

Läs mer om klagomål på vår
webbplats: www.imy.se/klagomal

Skicka in blanketten med e-post eller brev.
E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Adress:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

