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MEDBORGARFÖRSLAG
Förslagsställare
Du kan inte vara anonym när du lämnar in ett medborgarförslag. Det måste gå att utreda om du är
folkbokförd i Region Örebro län. Uppgifterna som begärs nedan är obligatoriska.
Namn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort och datum

Namnteckning

Ort

Kontakten hålls i första hand elektroniskt varför du ombeds att även ange giltig e-postadress. Har du ingen
e-postadress eller önskar att kontakten hålls via brev lämna uppgifterna nedan tomma.
E-post

Telefonnummer

Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. För att kunna fullgöra
uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer samtliga dina personuppgifter registreras
och lagras i Region Örebro läns ärendehanteringssystem. Personuppgifterna kan även förekomma i
protokoll, kallelser och handlingar.
Ditt namn/efternamn kommer även att publiceras på Region Örebro läns webbplats i protokoll,
kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
Uppgifterna om dig kommer att bevaras/gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Dina
uppgifter överförs inte till tredje land men kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Vill du få information om de uppgifter som Region Örebro län behandlar om dig, begära rättelse,
radering eller lämna invändningar m.m. får du gärna kontakta Region Örebro läns dataskyddsombud på
tfn: 019-602 10 00 eller dso@regionorebrolan.se.
Om du inte är nöjd med Region Örebro läns hantering, kan du vända dig med klagomål till
Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Blanketten skickas till:
Regionkansliet
Region Örebro län
Box 1613
701 16 ÖREBRO

www.regionorebrolan.se
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MEDBORGARFÖRSLAG
Namn

Efternamn

Förslaget (Kortfattat namn)

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske)

Den här sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll,
kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.

www.regionorebrolan.se

