1 (2)

domstol.se

Intyg om särlevnad
Blanketten kan användas när man levt åtskilda i minst två år och vill skiljas utan betänketid.
Intyget skrivs under av två vuxna personer som har kännedom om era förhållanden. Det lämnas in i original till
tingsrätten tillsammans med ansökan om skilsmässa.
För information om domstolens behandling av personuppgifter, se nästa sida.
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Uppgifter om makarna/partnerna
Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Personnummer (12 siffror)

Intygande

Intygande

Jag intygar att jag har kännedom om ovanstående
personers förhållanden, och att de lever åtskilda
sedan minst två (2) år.

Jag intygar att jag har kännedom om ovanstående
personers förhållanden, och att de lever åtskilda
sedan minst två (2) år.

Ort

Ort

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Personnummer (12 siffror)

Personnummer (12 siffror)

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

E-postadress

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Annat telefonnummer dagtid

Mobiltelefonnummer

Datum

Annat telefonnummer dagtid
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Information om personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras i domstolens ärendehanteringssystem. Om målet
överklagas eller lämnas över till en annan domstol registreras uppgifterna även i den domstolen. Respektive
domstol är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den domstolen. Här följer information om
hur personuppgifter behandlas.

Varför och hur behandlas dina
personuppgifter?

Du kan begära registerutdrag, rättelse,
radering, begränsning och göra invändning

Dina personuppgifter behandlas på domstolen för
att kunna handlägga målet. Domstolen behandlar
personuppgifterna i nödvändig utsträckning för att
utföra en uppgift av allmänt intresse och som en del i
det som kallas myndighetsutövning.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som
behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig
till domstolen. Du har också möjlighet att begära ett
registerutdrag.

För att domstolen ska kunna handlägga målet
behöver du lämna korrekta och uppdaterade
kontaktuppgifter. Domstolen kan även hämta
kontaktuppgifter från andra register.

Blankett för särlevnadsintyg • Producerad av Domstolsverket, Avdelningen för domstolsutveckling • 2020-11

De kategorier av personuppgifter som behandlas är
namn, personnummer och kontaktuppgifter samt
övriga uppgifter som lämnats i ansökan. När ett mål
registreras får det ett diarienummer.
De som kan få del av personuppgifterna är medarbetare på domstolen, andra som behöver få del av
dem för att målet ska kunna handläggas, exempelvis
motparter eller tolkar, eller den domstol/myndighet
som uppgifterna eventuellt behöver överföras till för
att målet ska kunna handläggas. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid en
begäran om att få ta del av allmän handling, om
uppgifterna inte omfattas av sekretess.
Dina personuppgifter kan komma att behandlas vid
senare tillfällen, exempelvis om det behövs för något
annat mål vid domstolen, en enhetlig handläggning
samt för verksamhetsmässig och statistisk
uppföljning.
Dina personuppgifter kommer att behandlas så
länge det behövs. När målet är avslutat kommer dina
personuppgifter att sparas i arkiv så länge den
arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Om de personuppgifter domstolen behandlar om dig
är felaktiga har du rätt att begära att de rättas.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och
begära begränsning av den. Det är bra att känna till
att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett
måls pågående handläggning. Rättigheterna är också
begränsade eftersom allmänna handlingar endast får
ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i
författning.
Om du begär rättelse, radering, invänder mot en
behandling eller begär begränsning av den kommer
domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska
vidtas eller inte.

Du kan klaga till Datainspektionen
Om du anser att domstolen har behandlat dina
personuppgifter på ett sätt som står i strid med
gällande dataskyddsreglering, kan du vända dig till
Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen
får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas dömande verksamhet.

Kontaktuppgifter och dataskyddsombud
Kontakta aktuell domstol om du vill komma i
kontakt med domstolens dataskyddsombud.
Kontaktuppgifter finns på webbplatsen:

www.domstol.se/hitta-domstol

