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Ansökan om lovplacering på fritidshem, hösttermin/vårtermin
Personuppgifter
Personuppgifter på sökande

Personuppgifter på ev. medsökande

Namn

Namn

Personnr (år, mån, dag, nr)

Personnr (år, mån, dag, nr)

Adress

Adress (om annan än sökandes)

Telefonnummer

Telefonnummer

Barnets namn

Barnets personnr (år, mån, dag, nr)

Barnets namn (2)

Barnets personnr (år, mån, dag, nr) (2)

Önskemål om placering vid (namn på fritidshem)

Önskemål på omsorgsperiod
Period I

1 augusti - 31 januari år 20___

Period II

1 februari – 30 juni

år 20___

Juli månad omfattas inte av lovomsorg

Ansökan är bindande.
Debitering för lovplacering sker i förskott 3 ggr/termin med 1 % av familjens bruttoinkomst,
max 461 kr/debiteringstillfälle.
Debiteringsintervaller: juli, september och november på höstterminen. Januari, mars och
maj på vårterminen.

Datum ________________
Sökandes underskrift

Medsökandes underskrift

_______________________

_______________________
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Information om personuppgiftsbehandlingen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, personnummer, adress
och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna hantera din ansökan och ditt barns
eventuella lovplacering. Lämnar du inte personuppgifterna kommer vi inte kunna hantera din ansökan.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av
dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt
artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina och ditt barns uppgifter kommer att raderas tre år efter
avslutad placering.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att kunna utföra
våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter
med en 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.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på barnochutbildningsnamnden@strangnas.se. Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med fler kommuner som är
placerad i Flen, henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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