Ansökan om kommunal förskole- eller fritidshemsplats
Barn
Personnummer

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Förnamn

Efternamn

Förnamn

Efternamn

Vårdnadshavare
Personnummer
Adress

Postnr och postort

Telefon

E-post

Sysselsättning

Vårdnadshavare
Personnummer

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnr och postort

Telefon

E-post

Sysselsättning

Önskemål om plats
Plats önskas från och med
Önskemål om förskola/fritidshem (ange gärna flera önskemål)

Talas annat språk än svenska i hemmet, ange vilket
Övriga upplysningar

Datum

Vårdnadshavare *

*Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan

Blanketten skickas till:
Ovanåkers kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
828 80 EDSBYN

Vårdnadshavare *

Information till den registrerade
Ovanåkers kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, behöver behandla dina personuppgifter i syfte att
förvaltningen ska kunna planera och administrera barn- och utbildningsförvaltningens åtaganden. Vi
behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse i form av Skollagen. Om du inte lämnar
personuppgifter kan vi ej handlägga ditt ärende.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress och
sysselsättning.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk
kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta
Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar
dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post,
dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt,
kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde Tieto som har tillgång till dina personuppgifter för att
kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda
personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

