ANSÖKAN
till barnomsorg

Blankettanvisning

Skickas till:

Ansökan lämnas tidigast 6 månader innan plats önskas.
En ansökan per barn.

Hällefors kommun
Förskola och fritidshem
712 83 Hällefors

Sida

1(1)

Barnets personuppgifter
För- och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer och postort

Barnets modersmål

Ange språk:
Vårdnadshavare 1
För- och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Arbetsgivare/skola

Telefon arbetet

Civilstånd

Mobil

Sysselsättning

Gift/sambo

Ensamstående

Arbetar

Studerar

Föräldraledig

Arbetslös

Vårdnadshavare 2
För- och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Arbetsgivare/skola

Telefon arbetet

Civilstånd

Mobil

Sysselsättning

Gift/sambo

Ensamstående

Arbetar

Önskad placering
Önskar barnomsorg helt eller till väsentlig del
på finska

Studerar

Föräldraledig

Arbetslös

Nej

Ja

Förskola
1:a alt.
2:a alt.
3:e alt.
Barnet har tidigare varit placerad inom Hällefors kommuns barnomsorg

Ja

Placering önskas fr.o.m.

Nej

Önskad omfattning (gäller endast förskola)

Tillsynsbehov

timmar/vecka (genomsnitt)

15 tim/vecka (arbetslös/föräldraledig)

Underskrift vårdnadshavare 1
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Underskrift vårdnadshavare 2
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

Fritidshem

Behandling av personuppgifter
Hällefors kommun behöver behandla era personuppgifter för att kunna ordna
plats i förskolan och fritidshemmet samt för ev. fakturering. För barnet
behandlar vi personuppgifter i form av namn, personnummer, adress,
telefonnummer och modersmål. För vårdnadshavare behandlar vi
personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, arbetsgivare/skola,
telefon, civilstånd och sysselsättning.
Hällefors kommun behandlar personuppgifter i enlighet med gällande
lagstiftning. Kommunen har rätt att använda personuppgifterna på grund av
myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter
kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande
dokumenthanteringsplan.
Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter med skatteverket,
försäkringskassan, samt med vårt personuppgiftsbiträde Tempus. Vi kan även
komma att dela dina personuppgifter med en annan tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om
de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna
invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast görs det
på kommun@hellefors.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@hellefors.se. Tillsynsmyndighet
är Datainspektionen, vilka du kan vända dig till med klagomål på vår
behandling av personuppgifter.

