Anmälan lovfritidsplats
Barnets namn:

Personnr:

Barnets namn:

Personnr:

Placerad:

Vårdnadshavare (räkningsmottagare):

Personnr:

Telefonnr:

Vi önskar lovfritidsplats

höstterminen 2019 (1 augusti – 10 januari)
vårterminen 2020 (11 januari – 30 juni)

Datum

Underskrift av vårdnadshavare

Lovfritidsplats kan användas som utskolning från fritidshem. I samband med uppsägning
av fritidshemsplatsen kan ansökan om lovfritidsplats inlämnas.
Lovfritidsplats får användas under ett läsår (1 augusti – 30 juni).
Kostnad för lovfritidsplats är 1000:-/termin. Sista dag för att boka lovfritidsplats är
för höstterminen 30 september och för vårterminen 31 januari. Räkning skickas under
oktober respektive februari månad.

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

Information till den registrerade
Ovanåkers kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, behandlar/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 som vi behandlar är namn, personnummer, telefonnummer och skolplacering.
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 personuppgiftsbiträden, Tieto och Å-data, 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.

