
Miljönämnden i mellersta BohuslänAnmälan om misstänkt matförgiftning

Personuppgifter
Datum för anmälan Namn på uppgiftslämnare

Telefon till uppgiftslämnaren Namn på den insjuknade Adress till den insjuknade

Telefon till den insjuknade Kön på den insjuknade

Man

Kvinna Ålder på den insjuknade

Annat

Frågor till den insjuknade
När blev du sjuk?

Vilka sumptom har du/har du haft?

Magsmärta

Diarré

Feber

Huvudverk

Kräkning

Utslag

Övrigt

När försvan symptomen

Har du besökt Läkare/sökt vård?

Ja

Nej

Om ja, vilken bedömning gjordes?

Har du lämnat avföringsprov?

Ja

Nej



Frågor till den insjuknade
Vad tror du
att du blev
sjuk av?

Var åt du det du tror du blev
sjuk av?

När åt du det du tror du blev
sjuk av?

Hur många åt av den
misstänkta maten?

Hur lång tid efter måltden uppstod symptomen?

Övriga måltider 1-2 dygn före insjuknandet. 

Var det fler som blev sjuka? (lämna namn, kön ålder och telefon på dessa)

Har du som blivit sjuk druckit vatten från egen brunn?

Ja

Nej

Har du som blivit sjuk varit utomlands nyligen?

Ja

Nej

Har du som blivit sjuk varit i kontakt med djur?

Ja

Nej

Har du som blivit sjuk något barn på dagis?

Ja

Nej

Har du som blivit sjuk någon annan magsjuka som inte har samband med utbrottet i familjen/omgivningen

Ja

Nej

Har du som blivit sjuk badat i insjö/hav/pool/annat?

Har du som blivit sjuk någon allergi mot livsmeldel?



Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med 
en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. 

Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister. 
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig 
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet med 
särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling 
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra 
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, 
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter 
till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. Du har rätt att kontakta 
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller 
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev: 
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt 
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657 61 
00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se.  


	Tom sida
	Namnlös

