
 1 (2)  

 

 

 
Praktikertjänst AB • Postadress 103 55 Stockholm 
Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 9 • 010-128 00 00 • www.praktikertjanst.se • info@ptj.se • Org. nr 556077–2419 
 

 

Förfrågan om personuppgiftsbehandling och begäran 
om registerutdrag 
 
Begäran om registerutdrag 

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om när dina personuppgifter 

behandlas. På den här blanketten kan du begära att få information om vilka 

personuppgifter som finns registrerade om dig hos Praktikertjänst AB (556077–2419).  

 

Om du är eller har varit patient hos oss på Praktikertjänst och vid en önskan om mer 

specifik och ingående information om din vård, din vårdplan eller önskar du beställa en 

journalkopia eller journalanteckningar får du bäst hjälp genom att söka dig direkt till den 

vårdenheten för att där ta del av sådana uppgifter.   

 

 

 
Uppgifter om dig som begär utdraget  

Förnamn  

 

 

 

Efternamn  Personnummer (ååmmdd-xxxx) 

Adress 

 

 

 

Postadress e-post  

Telefonnummer (hem) 

 

 

 

Telefonnummer (mobil)   

 

 

 

    

Signatur (för- och efternamn)  

 

 

Jag är eller har tidigare varit i kontakt med Praktikertjänst (vänligen 

kryssa) 

 

 

 Är eller har varit anställd/konsult på Praktikertjänst (kontoret)  

  

 Är eller har varit anställd/konsult på verksamhet (sjukvård- eller 

tandläkarpraktik)   

 

 

 Är eller har varit patient (tandvård) 

Ange vilka enheter du har besökt:    
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 Är eller har varit patient (hälso-sjukvård) 

Ange vilka enheter du har besökt:  

 Är eller har varit i kontakt med Praktikertjänst på annat sätt exempelvis som 

leverantör ange: 

Utlämnande av uppgifter 

Du kan välja flera följande alternativa att få ditt registerutdrag: 

 Registerutdraget kan skickas som rekommenderat brev till din 

folkbokföringsadress. (du behöver kunna legitimera dig med nationellt ID, 

körkort eller pass) 

 Registerutdraget kan skickas via säker och krypterad e-post. (för detta behöver 

din förfrågan ha inkommit via e-post)   

 Registerutdraget kan hämtas i vår reception på Adolf Fredriks Kyrkogata 9. (du 

behöver kunna legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass) 

Information om behandling av personuppgifter 

Praktikertjänst är personuppgiftsansvarig för denna behandling och vi hanterar dina 

personuppgifter i syfte att genomföra din begäran om registerutdrag och med stöd av 

Dataskyddsförordningen.  

Vilka uppgifter behöver jag lämna på blanketten? 

De uppgifter vi hanterar är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa 

uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. 

Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på 

din förfrågan. 

Vi sparar dina personuppgifter i max 12 månader för att kunna besvara eventuella 

följdfrågor från dig. 

Handläggningstid 

Vi kommer att handlägga din begäran om registerutdrag och återkoppla till dig inom en 

månad. 

Dataskyddsombud 

Vid frågor eller funderingar eller för att komma i kontakt med Praktikertjänsts 

dataskyddsombud vänligen mejla på dso@ptj.se eller ring 010-128 00 00. 
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