Sida 1 (2)

Tillfällig utbetalning
feriepraktik
Perioden fr. o m / t o m
Stabsavdelningen
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

-

Namn

Personnummer (även de 4 sista)

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

Målsmans telefonnummer

Postort

E-post

Ungdom fyller i här

Fullgjord arbetstid (hela perioden dag för dag)
Datum (åå-mm-dd) Fr o m (kl) T o m (kl) Tim *

Datum (åå-mm-dd) Fr o m (kl) T o m (kl) Tim *

* Timmar ska anges i följande enheter:
1 tim = 1
1/5 tim = 0,50 (0,5)
15 min = 0,25

Datum (åå-mm-dd) Fr o m (kl) T o m (kl) Tim *

Summa timmar totalt

Arbetsplats
fyller i här

Ej ifyllda rutor i tabellen ovan ska blockeras med ett diagonalt streck av undertecknande arbetsledare
Arbetsplats

Arbetsledarens underskrift

Bergs kommun © Copyright

Ungdom fyller i här

FÖRSÄKRAN OM ÅRSINKOMST
En arbetsgivare behöver inte göra skatteavdrag om en studerande gör troligt eller om
arbetsgivaren kan anta:
att den studerande kommer att vara bosatt i Sverige under hela inkomståret
att den sammanlagda inkomsten 2018 inte kommer att överstiga 19,247 kr
Jag har tagit del av uppgifterna ovan. Jag uppfyller villkoren för befrielse från skatteavdrag.
Underskrift av feriepraktikanten

Om Du inte uppfyller kraven enligt ovan så skriv inte under utan bifoga istället skattsedel.
Blanketten skall vara kommunen tillhanda enligt nedan, märk kuvertet med "Feriepraktik". (Adress överst på denna sida)
Period 1: 11/7
Period 2: 11/8
Period 3: 11/9
Kommunens anteckningar

BK 153-338-02

Ange timpris

Kommunens attestant

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, se nästa sida .

Skriv ut blankett

Sida 2 (2)

Tillfällig utbetalning
feriepraktik
Stabsavdelningen
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

BK 153-338-02

Bergs kommun © Copyright

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna behandla din begäran. 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 b) "Behandlingen är nödvändig för
att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås." Dina
uppgifter kommer att sparas 10 år. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Banken, Skatteverket. Vi kan även 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. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida: www.berg.se/gdpr.
Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Kommunstyrelsen, 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 till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Skriv ut blankett

