Skickas till:
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523
104 22 Stockholm

SÄKERHETS- OCH
INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

Begäran om kontroll
På www.sakint.se finns information om de kontroller som nämnden genomför.
Där finns bland annat information om vad en kontroll normalt omfattar.

Jag begär att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska kontrollera
Om brottsbekämpande myndigheter har använt hemliga tvångsmedel mot mig
på ett sätt som strider mot lag eller annan författning.
Kontrollen ska bara avse följande (t.ex. ett visst telefonnummer):

Om Polismyndigheten har behandlat uppgifter om mig på ett sätt som strider
mot lag eller annan författning.
Kontrollen ska bara avse följande (t.ex. ett visst register):

Om Säkerhetspolisen har behandlat uppgifter om mig på ett sätt som strider
mot lag eller annan författning.
Kontrollen ska bara avse följande (t.ex. ett visst register):

Postadress
Box 22523, 104 22 Stockholm

Telefon
08-617 98 00

E-post
sakint@sakint.se

Organisationsnummer
202100-5703

Besöksadress
Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Telefax
08-617 98 88

Webbplats
www.sakint.se

Bankgiro
782-4329

Kontrollen ska avse de senaste fem åren.
Kontrollen ska avse en annan tidsperiod, nämligen: _______________________
(OBS att förhållanden som ligger längre tillbaka i tiden än tio år normalt sett aldrig kontrolleras.)

Övriga upplysningar (om du vill att nämnden särskilt ska kontrollera t.ex. ett
visst telefonnummer eller ett visst register kan du ange det här):

Namn:

Adress:

Personnummer:

Telefonnummer som du kan nås på:

Egenhändig namnteckning:

Bilaga till blanketten Begäran om kontroll, behålls av den enskilde

Information om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens (SIN)
behandling av dina personuppgifter

Läs informationen i den här bilagan innan du begär kontroll. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss, så hjälper vi dig. Kom ihåg att du när som helst
kan välja att återkalla din begäran.

Behandling av personuppgifter hos SIN
SIN är en statlig myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Personuppgifter som lämnas till oss i en begäran om kontroll behandlas automatiserat
i vårt diarieföringssystem, i ordbehandlingsprogram och ibland även i e-post.
En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till en person, t.ex. namn, adress
och personnummer. Behandling av personuppgifter innebär enkelt uttryckt att man
på något vis hanterar uppgifter om en person, t.ex. att man lagrar eller bearbetar
uppgifterna. Dataskyddsförordningen1 och dataskyddslagen2 styr hur SIN får
behandla personuppgifter.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss eftersom det är nödvändigt
för att vi ska kunna utföra den kontroll som du begär (en uppgift av allmänt intresse
som gäller enligt lag) och för vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet (t.ex. ange
vissa personuppgifter i SIN:s diarium).
Måste du uppge dina personuppgifter?
Du är inte skyldig enligt lag att lämna dina personuppgifter till oss, men om du inte
uppger ditt namn och personnummer kan vi inte utföra den kontroll som du begär.
Från vilka får vi dina personuppgifter?
I första hand får vi dina personuppgifter från dig själv i samband med att du begär
kontroll. Om det är nödvändigt för handläggningen av ditt ärende kan vi även få
personuppgifter från Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten,
Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordningen
ska tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018.
2
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Till vilka lämnar vi dina personuppgifter?
När vi utför kontroll kan i första hand Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten bli mottagare av de
personuppgifter du lämnat till oss.
Om vi vid kontrollen upptäcker att en myndighet har gjort fel kan vi vara skyldiga
att anmäla detta t.ex. till Justitiekanslern eller Åklagarmyndigheten. Även andra
myndigheter kan alltså bli mottagare av uppgifter om dig när vi har en sådan
anmälningsskyldighet.
Personuppgifter kan enligt offentlighetsprincipen komma att lämnas ut till den som
begär det. Det gäller dock inte sådana uppgifter som vi inte får lämna ut p.g.a. sekretess.
Hur länge kommer dina personuppgifter att lagras?
Uppgifter om dig kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att handlägga
ditt kontrollärende. Ditt namn kommer dock att lagras i vårt diarium även efter att
ärendet avslutats.
Dina rättigheter
Registerutdrag
Under förutsättning att uppgifterna inte är sekretessbelagda i förhållande till dig
själv, har du rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och i så fall få ett
registerutdrag.
Rätt till rättelse, komplettering, radering, begränsning och rätten att göra invändningar
Du har rätt att
- få felaktiga personuppgifter rättade,
- få ofullständiga personuppgifter kompletterade,
- få personuppgifter raderade,
- få personuppgiftsbehandlingen begränsad, och
- göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.
Det finns undantag från dessa rättigheter. Den personuppgiftsbehandling som
behövs för att SIN ska kunna bedriva sin verksamhet, t.ex. att föra ett diarium och
uppfylla skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen, kan inte begränsas av dessa
rättigheter.

Kom ihåg att du utöver dessa rättigheter när som helst kan återkalla din begäran om
kontroll. Efter det att ditt kontrollärende avslutats kommer vi enbart att behandla
uppgifter om dig i vårt diarium.
Personuppgiftsansvarig
SIN är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vid myndigheten. Det betyder att SIN ytterst svarar för att dataskyddslagstiftningen följs och
att dina personuppgifter behandlas korrekt.
Kontaktuppgifter
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Tel: 08-617 98 00
E-post: sakint@sakint.se
Box 22523, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm
Dataskyddsombud
Dataskyddsombudet ska bl.a. övervaka att reglerna i dataskyddslagstiftningen
följs och fungera som kontaktpunkt för de registrerade.
Kontaktuppgifter till SIN:s dataskyddsombud
Fabian Holgersson
Tel: 08-617 98 00
Datainspektionen
Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet
över SIN:s personuppgiftsbehandling. Mer information om Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.
Kontaktuppgifter
Datainspektionen
Tel: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Box 8114, 104 20 Stockholm

