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Kontaktuppgifter vårdnadshavare
skola
Utbildningsnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Uppgifter om eleven
Skola

Klass

Efternamn

Förnamn

Personnummer (ååmmdd-nnnn)

Gatuadress

Postadress

Adress 2 vid växelvis boende

Postadress 2 vid växelvis boende

Telefonnummer (inkl. riktnummer)

Mobilnummer

Alternativ telefon (inkl. riktnummer)

Vårdnadshavare 1
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Personnummer (ååmmdd-nnnn)

Postadress

E-postadress

Telefon bostad (inkl. riktnummer)

Mobilnummer

Telefon arbetet (inkl. riktnummer)

Vårdnadshavare 2
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Personnummer (ååmmdd-nnnn)

Postadress

E-postadress

Telefon bostad (inkl. riktnummer)

Mobilnummer

Telefon arbetet (inkl. riktnummer)

Annan kontaktperson (Vid akut situation) För de fall vi behöver få snabb kontakt med hemmet och inte vårdnadshavare är nåbar, ange annan närstående.
Kontakt i 3:dje hand

Telefon bostad (inkl. riktnummer)

Relation till eleven

Mobilnummer

Telefon arbetet (inkl. riktnummer)

Information från skolan skickas till
Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2
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Underskrift (vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter)
Datum

Datum

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Blanketten skickas till respektive skola.
För att vi ska kunna nå er med information om ert barn behöver vi information om adresser och önskemål om utskicksönskemål. Om ni
som vårdnadshavare bor på skilda adresser men har gemensam vårdnad har ni båda rätt till information om eleven. Vi ber er därför
kryssa i till vem/vilka informationen ska skickas.
Blanketten lämnas ifylld och underskriven av vårdnadshavare (båda vid gemensam vårdnad).
Skriv ut blankett
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Kontaktuppgifter vårdnadshavare
skola
Utbildningsnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om ditt barn och samtliga vårdnadshavare, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och epostadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din ansökan. 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 tas bort vid
inaktualitet. 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
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rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

Skriv ut blankett

