
   
 

 

Begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen 
 

Du har begärt information enligt 26 § personuppgiftslagen från Boo Energis register. Här nedan ser du 
vilka personregister vi har som dig. Det underlättar väsentligt för oss om du kryssar i vilka register du 
är intresserad av att få utdrag från. Vi ber dig därför fylla i och skicka tillbaka blanketten till oss i det 
bifogade svarskuvertet.  

Har blanketten inte återkommit till Boo Energi senast den ________________kommer vi att söka 
uppgifter om dig i de register där vi har fått rätt sökbegrepp i din ursprungliga begäran. Glöm inte att 
underteckna din begäran på nästa sida! 

Du kan lämna din begäran via e-post kundservice@booenergi.se eller skicka den till 

Boo Energi  
Värmdövägen 657 
Box 103  

132 23 Saltsjö-Boo  

 
Fylls i av den personuppgiftsansvarige 

Kundregister 

Sökbegrepp:       
Fylls i av den som begär registerutdrag 
Information önskas om 

a)  Grundinformation (namn, kontaktinformation etc.) 

b)  Aktiviteter:  om det finns/inte finns registrerat några aktiviteter  

   detaljer om aktiviteter 

c)  Övrigt:        
   

 
Fylls i av den personuppgiftsansvarige 

      

Sökbegrepp:       
Fylls i av den som begär registerutdrag 
Information önskas om 

a)  Grundinformation (namn, kontaktinformation etc.) 

b)  Aktiviteter:  om det finns/inte finns registrerat några aktiviteter  

   detaljer om aktiviteter 

c)  Övrigt:        
   

 
Fylls i av den personuppgiftsansvarige 

      

Sökbegrepp:       
Fylls i av den som begär registerutdrag 
Information önskas om 

a)  Grundinformation (namn, kontaktinformation etc.) 

b)  Aktiviteter:  om det finns/inte finns registrerat några aktiviteter  

   detaljer om aktiviteter 

c)  Övrigt:        
   

 

mailto:kundservice@booenergi.se


   
 

 

Fylls i av den personuppgiftsansvarige 

      

Sökbegrepp:       
Fylls i av den som begär registerutdrag 
Information önskas om 

a)  Grundinformation (namn, kontaktinformation etc.) 

b)  Aktiviteter:  om det finns/inte finns registrerat några aktiviteter  

   detaljer om aktiviteter 

c)  Övrigt:        
   

 
Fylls i av den personuppgiftsansvarige  

      

Sökbegrepp:       
Fylls i av den som begär registerutdrag 
Information önskas om 

a)  Grundinformation (namn, kontaktinformation etc.) 

b)  Aktiviteter:  om det finns/inte finns registrerat några aktiviteter  

   detaljer om aktiviteter 

c)  Övrigt:        
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uppgifter om den som begär utdraget 
Namn Personnummer 

            
 Adress Postnummer Ort 

                  
Telefonnummer E-postadress 

            
 
Underskrift av den som begär utdraget 
Ort och datum 

      
Underskrift 

 
Namnförtydligande 

      
 


	Uppgifter om den som begär utdraget
	Underskrift av den som begär utdraget

