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ANMÄLAN - FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA MEDLARE
I tingsrätt, hovrätt och vid Arbetsdomstolen kan rätten, om båda parter vill, bestämma att de ska
försöka lösa tvisten med hjälp av en särskild medlare. Domstolsverket har sammanställt en
förteckning över personer som har förklarat sig villiga att medla vid domstol i mål där parterna kan
förlikas om saken (dispositiva tvistemål). Förteckningen omfattar inte medlare i familjemål.
Genom denna blankett anmäler du till Domstolsverket att du vill förordnas som särskild medlare i
dispositiva tvistemål.

Namn
Titel
Huvudsaklig verksamhetsort (den ort där du har din arbetsplats eller främst arbetar inkl. postnummer)
Telefonnummer
Postadress

E-postadress
Besöksadress

Specialistområde

Mer information om mig finns på (ange webbadress)

Jag förklarar mig villig att åta mig medlingsuppdrag i dispositiva tvistemål vid
samtliga tingsrätter och hovrätter
Arbetsdomstolen

2020-09 – Informationsägare Domstolsverket, Rättsenheten

endast i bilaga angivna domstolar
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UPPLYSNINGAR till anmälan förteckning över särskilda medlare
INNAN NI FYLLER I ANSÖKNINGSBLANKETTEN BÖR NI LÄSA FÖLJANDE
Om förteckningen över särskilda medlare
Förteckningen omfattar personer som har förklarat sig villiga att åta sig uppdrag som särskild medlare i dispositiva
tvistemål vid tingsrätt, hovrätt och/eller Arbetsdomstolen. Det är möjligt att förklara sig villig att medla vid endast vissa
angivna domstolar.
Domstolsverket har inte granskat vilken kompetens personerna i förteckningen har.
Domstolsverket har inte någon förteckning över medlare i familjemål.
Vänligen meddela Domstolsverket om dina kontaktuppgifter ändras!
Behandling av personuppgifter
Domstolsverket behandlar de personuppgifter du lämnar i blanketten. Du avgör själv vilka uppgifter du vill lämna.
Uppgifterna kommer att publiceras på Sveriges Domstolars externa webbplats domstol.se. Uppgifterna blir därmed
allmänt tillgängliga, bland annat för domstolarna. Uppgifterna och till ärendet hörande behandling i löpande text, såsom
tjänsteanteckningar, kan också komma att registreras i Domstolsverkets ärendehanteringssystem.
Domstolsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Ändamålet med behandlingen är att
Domstolsverket ska föra en förteckning över särskilda medlare, på uppdrag av regeringen. Personuppgifter kan också
komma att behandlas vid senare tillfällen, exempelvis om det behövs för verksamhetsmässig och statistisk uppföljning.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse.
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Domstolsverket så länge de behövs i verksamheten. Uppgifter som ingår
i en allmän handling kommer arkiveras så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.
Du har rätt att hos Domstolsverket:
-

Begära registerutdrag om du vill veta hur dina personuppgifter behandlas av Domstolsverket.

-

Begära rättelse eller radering av personuppgifterna. (Observera att allmänna handlingar endast får ändras eller
förstöras om det finns stöd i författning.)

-

Invända mot behandlingen eller begära att den begränsas.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller har frågor om din personuppgiftsbehandling vänder du dig till
Domstolsverket (org.nr. 202100-2742). Kontaktuppgifter hittar du i sidfoten på detta informationsblad. Domstolsverket
har utsett ett dataskyddsombud, DOV.Dataskyddsombud@dom.se.
Om du anser att Domstolsverket har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande
dataskyddsreglering kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar
du på Datainspektionens webbplats, https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/.
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