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Begäran om
laglighetskontroll

Gör så här:

enligt 5 kap. 3 § brottsdatalagen (2018:1177)
Eftersom du inte själv kan ta del av uppgifter hos
myndigheter som omfattas av sekretess kan du begära att
vi på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) granskar hur en
brottsbekämpande myndighet behandlar dina personuppgifter.

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 brev till oss.

Vilka kan vi granska?

Innan du begär granskning

Vi utför laglighetskontroller hos
följande myndigheter:

Innan du kan begära en granskning måste du först
vända dig till den brottsbekämpande myndigheten
och få besked om vilka personuppgifter om dig
som behandlas, ett så kallat registerutdrag.
Svaret ska du bifoga med den här blanketten.

•

Polismyndigheten

•

Ekobrottsmyndigheten

•

Tullverket

•

Skatteverket

•

Kustbevakningen

•

Åklagarmyndigheten

Så begär du en laglighetskontroll
1. Fyll i den här blanketten.
2. Skriv under blanketten. Är du under 18 år ska
istället dina vårdnadshavare skriva under.

Du kan även begära att
Integritetsskyddsmyndigheten granskar
andra myndigheter som:
•

Kriminalvården, om du dömts till fängelse

•

Kronofogden, när bötesstraff förvandlas till fängelse

•

kommunernas socialnämnder, om du som ungdom
dömts till vård inom socialtjänsten

•

sjukhus, om du dömts till rättspsykiatrisk tvångsvård

Vi granskar inte Säkerhetspolisen. Om du vill att
deras personuppgiftsbehandling ska granskas, vänd
dig till Säkerhets- och integritetsskyddnämnden.

3. Skicka med en kopia av din legitimation, till exempel
körkort eller nationellt id-kort. En laglighetskontroll
kan du bara begära för dig själv och du måste
visa att det är du som begär kontrollen.
4. Om du är ombud åt någon måste
du bifoga en fullmakt.

Informationen i anmälan
blir allmän handling
All information du lämnar i anmälan kommer att bli allmän
handling. Det innebär att vi kan komma att behöva lämna
ut informationen om någon begär det, om det inte finns
någon bestämmelse om sekretess som hindrar det.
Undvik därför att lämna fler uppgifter än nödvändigt.

Blanketten fortsätter på nästa sida
Integritetsskyddsmyndigheten E-post: imy@imy.se

| Telefon: 08-657 61 00

| Adress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Integritetsskyddsmyndigheten

Begäran om laglighetskontroll

Sida 2 av 2

Kontaktuppgifter, sökanden
Förnamn och
efternamn
Adress
Personnummer eller
samordningsnummer
E-postadress
Telefonnummer

Ange myndighet

På första sidan kan du se hos vilka myndigheter vi kan göra en laglighetskontroll.

Jag begär att Integritetsskyddsmyndigheten ska kontrollera
Kontrollen ska gälla följande:

Ange noga vad det är du vill att vi ska
kontrollera och varför du har anledning
att misstänka att personuppgifter om
dig inte behandlas på ett lagenligt sätt.

Det kan till exempel gälla:
• ett visst ärende
• ett visst register
• en viss verksamhet
• en viss händelse.

OBS! Förhållanden som ligger
längre tillbaka i tiden än tio år
kan oftast inte kontrolleras.

Kontrollen ska gälla
de senaste fem åren.
Kontrollen ska gälla en
annan tidsperiod, nämligen:

Begäran om registerutdrag

Namnteckning

Jag har begärt registerutdrag
från myndigheten och bifogar
svaret med blanketten.

Egenhändig namnteckning:

Har du frågor?

Kontakta oss

Allmän handling

Läs mer på vår webbplats www.imy.se

Skriv ut och skriv under blanketten och
skicka in den per brev. Glöm inte att
bifoga en kopia av din legitimation.

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.

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

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

