
 

 בירגער־איניציַאטיװ   ר דזשעליװַארע
 קָאמונע 

 
 

קָאמונע הָאט בַאשלָאסן צו געבן די קָאמונַאלע בירגערס ַא מיגלעכקײט צו ַארַײנשיקן אײגענע איניציַאטיװן װעלכע מען װעט   רדזשעליװַארעדי 
ער קָאמונַאלער קענען אויסֿפָארשן און דורכֿפירן אין דער קָאמונע. די איניציַאטיװן זָאלן הַאנדלען זיך װעגן ַאזוינע זַאכן װָאס איז ַא טײל ֿפון ד

 רבעט ּכדי מען זָאל זײ קענען אויסֿפָארשן. אַ 
 

 טיטל ֿפון מַײן ֿפָארשלָאג: 

 
 מַײן ֿפָארשלָאג איז: 

 משּפחה־נָאמען:  נָאמען: 

  
 ַאדרעס: 

 
 שטָאט/דָארף: ּפָאסט־נומער: 

  
 בליצּפָאסט: טעלעֿפָאן־נומער: 

  
 :דַאטע                                                                  :אונטערשריֿפט

 
 

 דרוק ָאּפ



 בַאהַאנדלען ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעס 
 

בירגער־ טן ַארטיקל דַאטן־שיץ־ֿפַארָארדענונג לָאזט מען איבער די ָא אינֿפָארמַאציע װען עמעצער שיקט ַארַײן ַא 13לויטן 
 איניציַאטיװ. 

 
 ֿפַארַאנטװָארטלעכער דירעקטָאר ֿפון ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעס 

 
 די דזשעליװַארער קַאמונַאלע ַאדמיניסטרַאציע 

kommun post@gallivare.se 
 

 קָאנטַאקט־אינֿפָארמַאציע צום דַאטן־שיץ־רעּפרעזענטַאנט 
 ס נילסָאן לַאר

dataskyddsombud@gallivare.se 
 

 מע בַאהַאנדלט די ָא ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעס 
 

 נָאמען  •
 ַאדרעס •
 ּפערזענלעכע אידענטיֿפיציר־נומער •
 בליצּפָאסט־ַאדרעס  •
 טעלעֿפָאן  •

 
 ציל מיט דער בַאהַאנדלונג 

 
ַארַײנגעשיקטע בירגער־  װעגן דימע ניצט די ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעס ּכדי צו רעגיסטרירן, בַאהַאנדלען און בַאשליסן 

טן ַארטיקל דַאטן־שיץ־ֿפַארָארדענונג װָאס בַאשרַײבט ַאז מען קען יָא בַאהַאנדלען ּפערזענלעכע  6 איניציַאטיװן, לויטן
ַאן ַאלגעמײנער אינטערעס. דער ּפערזענלעכער אידענטיֿפיציר־נומער בַאהַאנדלט מען ּכדי צו  אינֿפָארמַאציעס װען עס איז דָא 

 דורכֿפירן ַא זיכערע אידענטיֿפיצירונג. 
 

 אינֿפָארמַאציעס בַאקומער ֿפון דער ּפערזענלעכע 
 

ַאמטן און  ַאקטועלע ער־איניציַאטיװ, די טָאמער מען ֿפָארשט אויס ַא בירג דער בַאקומער ֿפון די ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעס איז, 
 די איניציַאטיװ. מען מײנט קענען בַאהַאנדלען ָאס װ קָאמונע רֿפון דזשעליװַארעַאדמיניסטרַאציעס  

 
 ָאּפהיטן די ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעס 

 
מען נעמט ַאװעק ּפערזענלעכע  .  אויף אײביק קָאמונַאלן ענין װערן ַארכיװירט  אַ די ַארַײנגעשיקטע דָאקומענטן װָאס געהערט צו 

 ן דָאקומענט־ּפלַאן. לויטן קָאמונַאל  ענינים־סיסטעם ערדאינֿפָארמַאציעס אין  
 

 רעגיסטרירטע מענטשןדי רעכט ֿפון 
 

דעם  די רעגיסטרירטע אינֿפָארמַאציעס ֿפון   מיט   םאויסנע  ןֿפָאדערן אַ הָאבן דָאס רעכט צו  מענטשן װָאס זענען רעגיסטרירט געװאקרן 
  אינֿפָארמַאציעסּפערזענלעכע ניט ריכטיקע  . טָאמער, זענען עס דָא ֿפַארַאנטװָארטלעכן דירעקטָאר ֿפון ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעס

 בַײם ֿפַארַאנטװָארטלעכן דירעקטָאר.  עקציעקען מען ֿפָאדערן ַא קָאר
 

 ר עאויֿפזע םצו טענותַארַײנשיקן  דָאס רעכט צו 
 

קען מען ַארַײנשיקן צום  בירגער־איניציַאטיװן אין שַײכות מיט  ֿפון ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעס װעגן דער בַאהַאנדלונג  טענות 
 https:// www.datainspektionen.seֿפן װעבזַײטל: . װַײטער אינֿפָארמַאציע איז דָא אוי אויֿפזעער, דַאטן־אינסּפעקטָאר
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