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BLANKETT ANSÖKAN TILL 
KULTUR/TEKNIK FÖR HÄLSA 

Sida 1 (2) 

Bildningsförvaltningen 
 

 
Datum för ansökan:  

Ansökan till Kultur/Teknik för hälsa 
 

Elev 
 Förnamn Efternamn Personnummer 

   

Vårdnadshavare 1 
 Förnamn Efternamn Telefon dagtid/mobil 
   

Adress Postnummer Ort 

Vårdnadshavare 2 
 Förnamn Efternamn Telefon dagtid/mobil 
   

Adress Postnummer Ort 

 
 

Bakgrund till elevens behov av insatsen 
 
 

 

Elevens styrkor 
 

         



  2 (2) 
  

Elevens svårigheter och behov 
 

 
 

Underskrift rektor 
Datum: Underskrift 

  

 



 
Bildningsförvaltningen 

 

 

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter 

 

Personuppgifter som behandlas 

 För- och efternamn 

 Personnummer 

 Telefonnummer. 

 Förskoleplacering/fritidshemsplacering 

 Arbetsplats. 

 

Syftet med behandlingen 

Syftet med att behandla personuppgifterna är att registrera, administrera och handlägga din anmälan. 

 

Laglig grund för behandlingen 

Myndighetsutövning och allmänt intresse. 

 

Lagringstid 

Vi lagrar dina uppgifter i enlighet med bildningsförvaltningens dokumenthanteringsplan. 

 

Mottagare av personuppgifter 

Vi har fått dina personuppgifter från anmälningsblanketten. De personuppgifter vi behandlar om dig delas 

med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig. Vi kan även 

komma att dela dina uppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot 

kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

 

Övrigt 

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@katrineholm.se 

 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering 

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 

bildningsforvaltningen@katrineholm.se 

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. 

bildningsnamnden@katrineholm.se 
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