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Anmälan om delad plats gällande
fritidshem (vid gemensam vårdnad)
Utbildningsnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Ansökan avser
Barnets namn

Personnummer

Barnets namn

Personnummer

Barnets namn

Personnummer

Gäller fr o m datum

Barnet/barnen bor växelvis hos
Vårdnadshavare 1 (och platsinnehavare)

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobiltelefon

Vårdnadshavare 2 (och platsinnehavare)

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobiltelefon

Underskrift (vid gemensam vårdnad - båda vårdnadshavarnas underskrifter)
Datum

Datum

Vårdnadshavare 1, namnteckning

Vårdnadshavare 2, namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Upplysningar
Vid gemensam vårdnad - där föräldrar bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda föräldrarna har behov
av fritidsplats - ska båda föräldrarna vara innehavare av fritidsplatsen. Anledningen till två platsinnehavare är att föräldrarna som
regel har olika behov av fritidsplats och olika inkomster.
Fritidsplatsavgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Föräldrarna kommer att få var sin
faktura.

GLÖM INTE ATT FYLLA I BLANKETTEN INKOMSTUPPGIFT FRITIDSAVGIFT

Ansökan skickas till: Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik

BK 795-970

Bergs kommun © Copyright

För att ni ska få rätt fritidsplatsavgift måste vi också veta aktuell familjesituation och inkomst i era hushåll.

Skriv ut blankett
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Anmälan om delad plats gällande
fritidshem (vid gemensam vårdnad)
Utbildningsnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, ditt barn samtliga vårdnadshavare, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och epostadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din anmälan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 c)
"Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att sparas 10 år. Vi kan
komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida:
www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Utbildningsnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar
eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. Du når
kommunens dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
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till tillsynsmyndigheten.

Skriv ut blankett

