Sida 1 (2)

Ansökan
- plats i förskola
Barn och utbildning
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Ansökan insändes fyra (4) månader före önskat placeringsdatum.
Du får en bekräftelse på denna ansökan så snart vi registrerat den.

Plats i förskola
Barnets namn

Personnummer

Adress

Postadress

Vårdnadshavare, moder/maka/sambo, namn

Folkbokförd i kommunen

Ja

Personnummer

Nej

E-postadress

Arbetsgivare/Skola

Telefon

Arbetssökande

Telefon arbete

Föräldrarledig/söker plats 15 tim/vecka

Vårdnadshavare, fader/make/sambo, namn

Folkbokförd i kommunen

Ja

Personnummer

Nej

E-postadress

Arbetsgivare/Skola

Telefon

Arbetssökande

Telefon arbete

Föräldrarledig/söker plats 15 tim/vecka

Ev. inflyttningsadress

Datum för inflyttning

Vårdnad

Cívilstånd

Ensam

Gemensam

Ensamstående

Gift

Sambo

Plats önskas som

Heltid över 25 tim/v

Deltid mindre än 25 tim/v

Placeringsönskemål
Alt Önskat placeringsdatum

Förskola

1
2
Annat
Mitt/vårt barn har annat modersmål än svenska. Ange språk:
Mitt/vårt barn har särskilda behov och önskar kontakt innan placering

Underskrift

BK 571-305-01

Bergs kommun © Copyright

Ort och datum

Vårdnadshavare, namnteckning

Vårdnadshavare, namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Verksamhetsavdelningens anteckningar
Placerad på förskola

Fr o m

Inskolning, två veckor

Inskolning, antal dagar

Ja
Enhetschef, underskrift

Nej
Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik
Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, se nästa sida.
Skriv ut blankett

Sida 2 (2)

Ansökan
- plats i förskola
Barn och utbildning
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Ansökan insändes fyra (4) månader före önskat placeringsdatum.
Du får en bekräftelse på denna ansökan så snart vi registrerat den.

BK 571-305-01

Bergs kommun © Copyright

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 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 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, Verksamhetsnämnden, 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.

Skriv ut blankett

