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Födelsehemkommun

Jag beställer uppgifter om följande person för släktforskning:

Släktnamn (nuvarande och tidigare) Förnamn

Födelsedatum eller personbeteckning  

BESTÄLLNING AV UPPGIFTER
FÖR SLÄKTFORSKNING

Dödsdag Sista hemkommun 

Tilläggsuppgifter (t.ex. var personen bodde, när han/hon flyttade och varifrån/vart):

Förutom de grundläggande uppgifterna (namn, födelsedatum och ort, eventuellt dödsdatum och ort, flyttningstidpunkter, 
civilstånd) önskar jag också uppgifter om följande referenspersoner:

Jag önskar att följande uppgifter antecknas om de finns tillgängliga:

På ett intyg anges endast två generationer. Om ytterligare uppgifter önskas om referenspersonen, förutom namn, 
födelsetid och eventuella uppgifter om personens död, ska en separat beställningsblankett fyllas i.

make/makar

yrken namn på by, gård och eventuellt torp

barnens makar

patronymer

föräldrar

stadsdel och kvarter

syskon

barnbarn

barn

far- och morföräldrar

Släktutredningen avhämtas

Släktutredningen postas till adressen:
Gatuadress

Postnummer och ort

Släkten som min forskning gäller

Jag förbinder mig att i enlighet med Kyrkostyrelsens beslut som trädde i kraft 1.1.2020 betala 45 € / intyg för 
släktutredningen. Om upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje 
påbörjad 30 minuters period. Dessutom debiteras en expeditionsavgift.

Jag vill begränsa den tid som används för utredningen till    timmar/minuter

Namnförtydligande

TelefonE-post

Beställarens underskrift

 Ort 
 / 20

Datum

Land/stat

Släktutredningen skickas med 
skyddad e-post till den ovan nämnda 
e-postadressen

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ska den personuppgiftsansvariga kunna påvisa att man iakttar principerna och bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Av 
den anledningen ska en släktforskare lämna in en dataskyddsbeskrivning eller ett motsvarande dokument över släktforskningsregistret som visar att det föreligger 
förutsättningar för utlämnande av uppgifter.
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