Anmälan till Ovanåkers kulturskola

Läs igenom informationsbroschyren innan du fyller i blanketten.

Elevens uppgifter (texta)

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Klass/skola

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Vårdnadshavarens (betalningsansvarig) uppgifter (texta)

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Telefonnummer dagtid

Adress (om annan än elevens)

E-postadress

Val av kurser och instrument

Jag anmäler mitt barn/mig till

dans (6-12 år)

konst (från 10 år)

film (från 13 år)

drama (från 13 år)

musik, första hand
instrument:……………………………
sång
kör

musik, andra hand
instrument……………………………
sång
kör

Har eget instrument
Ja
Nej

Har eget instrument
Ja
Nej

Jag samtycker till att Ovanåkers kommun får publicera foto/film av mitt barn eller mig som elev
på kommunens webbplats, sociala medier och i annat informationsmaterial.
Den som lämnar ett samtycke ska ha möjlighet att förstå innebörden av samtycket. Är eleven under 13 år krävs samtycke från den som har
föräldraansvaret över den underåriga. Är eleven över 13 år krävs elevens samtycke.

Ja

Nej

Jag förbinder mig att betala avgiften enligt bifogade villkor och tillåter att Kulturskolan
använder dessa uppgifter enligt information om behandling av personuppgifter (se sida 2).
Ort och datum
Namnteckning vårdnadshavare (betalningsansvarig)

Namnförtydligande (texta)

Namnteckning elev (över 13 år)

Namnförtydligande (texta)

Anmälan skickas till:
Ovanåkers kommun
Kulturskolan
828 80 Edsbyn

Eller med e-post till:
mia.nordholm@ovanaker.se

Utdelningsadress

Besöksadress

828 80 Edsbyn

Sporthallsvägen7 0271-572 01

Telefon

Vänd för information!

Telefax

E-post

Webb

0271- 573 73

mia.nordholm@ovanaker.se

www.ovanaker.se

Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter som vi behandlar är för vårdnadshavare till elev och elev:
Vårdnadshavare: Namn, adress, personnummer, e-post och telefonnummer.
Elev: Namn, personnr, klass/skola, adress, telefonnummer, foto och/eller film av eleven.
Kulturskolan i Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att planera undervisningen, följa upp elevens
närvaro/frånvaro, kunna kontakta vårdnadshavare, för att kunna fakturera för avgifter och omkostnader. När du anmäler ditt
barn/dig till Kulturskolan tillåter du att bilder och/eller filmer av ditt barn/dig kan visas i offentliga sammanhang för att
marknadsföra Kulturskolans verksamhet, till exempel för att visa upp elevarbeten på Kulturskolans konserter. Det innefattar
inte publicering på kommunens webbplatser/sociala medier eller annat material.
Eventuellt samtycke till publicering av bilder/filmer av ditt barn/dig på kommunens webbplats, sociala medier eller annat
material gäller från och med datum för undertecknande till och med årsskiftet år 3.
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättsliga skäl från DSF 6.1 b). Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna
fullfölja vårt avtal.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna hanteras i verksamhetssystem Procapita.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde Tieto som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna
utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter mot dig. Biträdet får dock inte använda personuppgifterna i strid med vad
Ovanåkers kommun har bestämt.
Dina personuppgifter sparas så länge kulturskolan 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 när som helst
• ta tillbaka ditt samtycke
• begära information om vilka uppgifter som behandlas om ditt barn/dig
• begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av ditt barns/dina personuppgifter
För att ta tillbaka ditt samtycke, kontakta kommunsekreteraren, tfn 0271-570 00 (vx). Observera att ett återkallande av ditt
samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Detta betyder att om bilden används i tryckt
material tas bilden bort från ytterligare tryck men kan finnas kvar i äldre material.
För att få information om vilka personuppgifter som behandlas om ditt barn/dig eller för att begära en personuppgiftsåtgärd,
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.

Utdelningsadress

Besöksadress

828 80 Edsbyn

Sporthallsvägen7 0271-572 01

Telefon

Telefax

E-post

Webb

0271- 573 73

mia.nordholm@ovanaker.se

www.ovanaker.se

