FÖRTROENDEVALDAS
FÖRÄTTNINGSPROTOKOLL
(för resor under 50 km)

Namn

______________________________________________________________

Personnummer

______________________________________________________________

Styrelse/nämnd _______________________________________________________________
Tidsåtgång
Avresa
Datum

Återkomst
Kl

Datum

Resekostnader
Eget fordon
Antal km

(Lart 5010)

Annat färdsätt
(t ex buss, taxi)

Kl

Utbetalning
förrättn.arvode

Förrättningens ändamål

Antal timmar

Beskrivning

(Lart 1651)

Färdväg

OBS! kvitto
bifogas!
(Lart 5702)

Förlorad arbetsinkomst

Datum

Antal
timmar

(Lart 1675)

___________________
Datum
__________________________________
Underskrift, förtroendevald

__________________________________
Attest, nämndsekreterare
Reg./sign. …………………...
2018-10-01

Information om personuppgiftsbehandling
Ovanåkers kommun behandlar/behöver behandla dina personuppgifter i syfte att ge berättigad ersättning. Vi
behandlar dina personuppgifter med stöd av ”rättslig förpliktelse” då denna behandling av dina personuppgifter
krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som grundar sig på ditt förtroendemannauppdrag. Om du
väljer att inte lämna personuppgifter uteblir ersättning.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer och adress
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas i tio år. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller vilket innebär att dina
uppgifter kan komma att utlämnas enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
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.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt
samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket
återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde CGI som har tillgång till dina personuppgifter för att
kunna utföra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda
personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

2018-10-01

