Beställning av vaccinationsbevis
– för personer under 18 år

Denna blankett skall användas endast om du saknar e-legitimation. Om du har e-legitimation kan
du hämta covidbevis till barn direkt på www.covidbevis.se
Genom din underskrift samtycker du som vårdnadshavare till att E-hälsomyndigheten hämtar
uppgifter om ditt barns vaccination hos Folkhälsomyndigheten. Du kan tidigast sju (7) dagar efter
att ditt barn har fått sitt vaccin.
1. Fyll i barnets namn, identitetsnummer (personnummer, samordningsnummer eller immunitetsnummer) och telefonnummer och skriv under. Observera att s.k. reservnummer inte kan användas. Telefonnumret används om E-hälsomyndigheten behöver komma i kontakt med dig.
2. Skicka ifylld blankett till
Covidbevis
E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar
3. E-hälsomyndigheten skriver ut barnets vaccinationsbevis och skickar det till din folkbokföringsadress.

Personuppgifter (obligatoriskt)
Barnets förnamn

Barnets mellannamn

Barnets efternamn

Barnets identitetsnummer (ååååmmdd-nnnn)

Ditt identitetsnummer (ååååmmdd-nnnn)

Ditt telefonnummer

Samtycke (obligatoriskt)
Är det okej att E-hälsomyndigheten hämtar uppgifter om ditt barns vaccination?
Jag begär att Folkhälsomyndigheten lämnar ut uppgifter om mitt barns vaccinationer mot
covid-19 från det nationella vaccinationsregistret till E-hälsomyndigheten. Det innebär
att jag samtycker till att Folkhälsomyndigheten lämnar ut de uppgifter som behövs för att
E-hälsomyndigheten ska kunna utfärda ett covidbevis. Jag bekräftar det med min underskrift nedan.
Namnteckning

Namnförtydligande

Org.nummer: 202100-6552
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Hantering av personuppgifter för vaccinationsbevis
E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig och behandlar dina och ditt barns personuppgifter
enligt de regler som gäller för vaccinationsbevis inom EU och i Sverige. Uppgifterna behandlas för
att vi ska kunna ge dig ditt barns vaccinationsbevis och föra statistik. Vi hämtar uppgifter om ditt
barns vaccination från det Nationella Vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten efter att du,
som vårdnadshavare, begärt och samtyckt till det.
Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och ditt
barn. Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen eller begära att uppgifterna rättas, tas
bort eller att behandlingen begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att få uppgifterna i maskinläsbart format eller få dem överförda till någon annan. Om du inte är nöjd med vår behandling kan
du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) eller en tillsynsmyndighet i ett annat land
och du kan ha rätt till skadestånd.
För mer information om hur dina och ditt barns personuppgifter behandlas, vilka regler och vilken
sekretess som gäller samt vilka rättigheter du har, gå in på E-hälsomyndighetens hemsida:
www.ehalsomyndigheten.se/behandling-av-personuppgifter/behandling-av-personuppgifter-privatpersoner/covidbevis/.
Du kan också begära att vi skickar informationen till dig med post.
Du kan även kontakta E-hälsomyndighetens dataskyddsombud genom att mejla till
dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se eller skicka dina frågor med posten till:
E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud
Box 913
391 29 Kalmar
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