
   

    

Strängnäs kommun 

Nygatan 10  

645 80 Strängnäs 

Tel 0152-291 00 

 

kommun@strangnas.se 

 

www.strangnas.se 

 

Samtyckesblankett för delad kalender för planering av 
500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid 
 

Genom att skriva under den här blanketten samtycker jag till att mina personuppgifter i 
form av namn, mailadress och respektive organisation/förening/aktör förekommer på 
Strängnäs kommuns delade kalender inför arbetet med 500-årsresan. Syftet med 
kalendern är att underlätta i planerings- och genomförandearbetet med 500-årsresan 
genom dåtid, nutid och framtid. Kalendern, och de personuppgifter som finns sparade i 
den, kommer att tas bort efter 2023 då projektet är avslutat. Utöver vad som framgår av 
samtyckesmeningen så kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part, 
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
 
Jag har rätt att när som helst återkalla mitt samtycke och blir då bortplockad från den 
delade kalendern. 
 
Mer information finns på www.strangnas.se/personuppgifter 
 

Datum och ort 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
 
 

 
 
 
Information och personuppgiftsbehandlingen 
 
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges enligt ovan. 
Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. 
De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i 
samtyckesmeningen. Den delade kalendern och de personuppgifter som finns sparade i 
den kommer att tas bort efter avslutat jubileumsår. Dina uppgifter kan komma att 
bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och 
arkivlagen. 
 
Utöver vad som framgår av samtyckesmeningen så kan vi komma att dela dina 
personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
 
Kulturnämnden i Strängnäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter enligt ovan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 

http://www.strangnas.se/personuppgifter
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vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att 
kontakta oss på kulturnämnden@strangnas.se.  
 
Strängnäs kommuns dataskyddsombud når du via dataskyddsombud@strangnas.se 
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 
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