Anmälan om vigsel och
registrering av partnerskap
Information
Namn
Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Telefon dagtid/mobil

Namn
Adress
Telefon dagtid/mobil

Vigselceremoni
Önskat datum och klockslag för ceremonin

Önskad plats för ceremonin

Vi vill växla ringar

Ja

Nej

Vi vill ha egna vittnen

Ja

Nej

Uppgifter om vittnen (2 stycken)
Namn
Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Namn
Adress

Kryssa i vilken vigselförrättare ni önskar:
Ewa Hernegård tel. 0706-348020

Pierre Robert Rydén tel. 070-6570551

Eva Ulfenborg tel. 0503-352 17

Thomas Lindberg tel. 0503-341 50

Denna anmälan samt "Intyg Hindersprövning" och "Intyg Vigsel" ska lämnas eller skickas
till Hjo kommun, Kulturkvarteret, Bangatan 1B, 544 30 HJO senast 2 veckor före
ceremonin.

Hjo kommun 2023-01-04

Återställ

Skriv ut

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen
Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och
eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Kommunstyrelsen i
Hjo kommun.
Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att administrera handlingar inför er
vigsel. Om det gäller ett avtal och du inte lämnar dina personuppgifter kan det få den påverkan att du inte kan ingå något avtal.
Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
De som får ta del av dina personuppgifter är administratör på kontaktcenter och vigselförrättare.
Lagringstiden för personuppgifter är fram tills borgerlig vigsel är förrättad.
Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till och rättelse av dina
personuppgifter eller begära begränsning av behandling.
Hjo kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.
Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt
att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Besök www.imy.se för mer
information.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post
dataskyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter Tfn. 0500-49 80 00

För mer information hur personuppgifter behandlas se Personuppgifter och allmän handling - Hjo kommun

