Beställning - Kopior av handlingar
Person- och kontuppgifter till beställaren
För- och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon-/Mobilnummer

Adoptionsuppgifter Fyll i de uppgifter du har tillgång till
Födelseland

Ankomstår till Sverige

Adoptivförälders för- och efternamn (svensk förälder)

Födelsedatum

Adoptivförälders för- och efternamn (svensk förälder)

Födelsedatum

Begäran av specifika handlingar Kryssa ett eller flera alternativ
☐ Handlingar om den adopterade

☐ Övriga handlingar

Beroende av vad som finns sparat i den aktuella akten:
handlingar som direkt rör den adopterade, till exempel
bakgrund, biologisk familj, medicinska undersökningar,
bilder, beslut, mm.
Handlingar som rör annan person än den adopterade, till
exempel utredning eller läkarintyg gällande
adoptivföräldrar, andra adoptivfamiljer eller adopterade,
mm. Kan kräva sekretessprövning *Läs noga nedan

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning – Godkännande av samtycke**

Viktig information
•
•

Glöm inte att bifoga en kopia av giltig legitimation (körkort, pass eller annan idhandling)
Dina handlingar skickas med e-post till ror@adoptionscentrum.se. Om du vill posta in
det till oss, hittar du adressen i sidhuvudet. Mottagare = Resor och Rötter.

Adoptionscentrums anteckningar
Beställningen inkommen till Adoptionscentrum

Adoption genom Adoptionscentrum

☐ Ja ☐ Nej
Handlingarna ankomna från Riksarkivet

Ärendenummer

Box 1188, 171 23 Solna, Sverige. Besöksadress: Löfströms allé 7, 1 tr, Sundbyberg. Tel: 08-587 499 00, info@adoptionscentrum.se, www.adoptionscentrum.se
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Denna text ska behållas av dig som beställer
handlingarna.
*Prövning enligt Lagen om internationella adoptioner
Handlingar som berör dig som begär kopiorna, skickas digitalt via en lösenordskodad länk. Om du har kryssat i att
du önskar kopior av Övriga handlingar som berör annan person, kommer Adoptionscentrum att göra en
tystnadspliktsprövning i enlighet med Lagen om internationella adoptioner (LIA) av de handlingar som endast rör
annan person än dig som begär kopiorna. Annan person kan vara till exempel adoptivföräldrar eller andra
familjemedlemmar i Sverige. Skulle vi vid genomgång av handlingarna som du beställt finna Övriga handlingar som
berör annan person kan vi komma att kontakta dig som beställare för att förtydliga vilken sort av uppgifter det rör
sig om, för att vi därefter i samtycke med dig ska kunna bedöma vilka handlingar vi ska skicka.
Information om den biologiska familjen ingår inte i Övriga handlingar som berör annan person, utan skickas alltid
till dig som beställare i de fall sådan information finns tillgänglig i akten.
Skulle vi inte komma till ett samtycke om vilka uppgifter eller handlingar som inte kan skickas till dig, skriver
Adoptionscentrum ett särskilt yttrande till Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF). MFoF gör en
prövning av ärendet och beslutar om handlingarna ska lämnas ut eller inte. I samband med att handlingarna på detta
vis skickas till MFoF, blir de allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 4 §. MFoF har skyldighet att
sekretesspröva handlingarna enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 13 § innan de blir offentlig handling.
Adoptionscentrum eller MFoF meddelar dig därefter MFoFs beslut.
Genom att du kryssar i rutan Övriga handlingar som berör annan person samt signerar denna blankett, har du
godkänt att Adoptionscentrum får skicka handlingarna till MFoF.

**Samtycke för behandling av personuppgifter vid beställning av handlingar
För att Adoptionscentrum ska kunna behandla din ansökan om att få ut kopior av handlingarna, behöver du lämna
ovanstående uppgifter om dig själv till oss. Uppgifterna behandlas av tjänstemän på Adoptionscentrums kansli.
Uppgifter om adoptivföräldrars namn, födelseland och ankomst-år kommer att lämnas till tredje part för rekvirering
av handlingarna.
Adoptionscentrum arkiverar det följebrev som skickas till dig i samband med rekvireringen. I enlighet med
Dataskyddsförordningen har du rätt att få besked om hur samt vilka personuppgifter om dig som Adoptionscentrum
behandlar och i vilket syfte. Fram till dess att rekvireringen görs, har du har rätt att ta tillbaka ditt skriftliga samtycke
gällande kopior av handlingar. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan komma att
sammanställas i statistiskt syfte. Vidare har du också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi
behandlar om dig samt att bli glömd gällande kopiering av handlingar. Adoptionscentrum förbehåller sig rätten att
radera personuppgifter gällande kopior av handlingar, då det inte längre finns något syfte att spara personuppgifterna.
Jag samtycker till att Adoptionscentrum behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående. Jag intygar
också att jag tagit del av Adoptionscentrums integritetspolicy, som finns att läsa på hemsidan:
adoptionscentrum.se/integritetspolicy.
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