
Anmälan 
 
Härmed anmäls följande deltagare till Nationella rådgivningskonferens mot ra-
sism, främlingsfientlighet och diskriminering den 23–24 okt 2003.

Kommun/organisation.........................................................................................................

Namn.......................................................................................................................................

Befattning................................................................................................................................

Adress .....................................................................................................................................

Postnummer ..........................................................................................................................

E-post ......................................................................................................................................

Tel .............................................................................................................................................

 Jag vill ha specialkost, t ex. vegetariskt 

 
Anmälan skall  vara Integrationsverket tillhanda senast den 7 okt 2003

Skicka anmälan till:
Integrationsverket
Omar Nur
Box 633
601 14 Norrköping
Eller faxa den till 011-36 13 01

Information om behandling av personuppgifter
Följande information lämnas med anledning av den nya personuppgiftelagen (PuL).
I och med att du anmäler dig till denna konferens, kommer dina inlämnade personuppgifter att sparas i ett databaserat 
register hos Integrationsverket. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera konferensen. 
Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan komma att användas för förnyad kontakt. Integra-
tionsverket är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt 
att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej ( 26 §).

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Integrationsverket som är personuppgiftsansvarig, tel. 011-36 13 00. 
Ansökan enligt 26 § PuL tillställs Integrationsverket, Box 633, 601 14 Norrköping.
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