ANSÖKAN TILL KULTURSKOLAN
Skola

Elevens personuppgifter
Personnummer

Klass

Namn

Adress
Postnummer

Ort

Mobilnummer

Hemtelefon / övriga nummer

E-postadress

@
Vårdnadshavares personuppgifter
Personnummer

Namn

Adress
Postnummer

Ort

Hemtelefon

Mobilnummer

E-postadress

@
Kursuppgifter (Om du vill anmäla ditt barn till flera kurser måste du fylla i en blankett för varje kurs)
Kryssa för en av följande kurser
Orkesterskola

Piano/ keyboard

Gitarr

Bildkonst

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Samtycke för Kulturskolans verksamhet
Personuppgifterna som kommer att behandlas och vem som kommer att behandla det.
Detta samtycke omfattar följande personuppgifter: Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Vi behöver ditt samtycke för att personuppgifterna ska
användas för att kunna registrera barnet som anmält sig till kulturskolans verksamheter samt att kunna göra elev/orkesterlistor som ska fungera som kontakt
listor vid resor, utskick med mera. Informationen samlas in av Kulturskolans personal från respektive vårdnadshavare, och det är Kommunstyrelsen som är
personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av
personuppgifterna är samtycke.
Samtyckets giltighet
Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kulturskolan@nykvarn.se eller 08-55501049.
Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Särskild information om samtycket avser ditt/dina barn.
Kulturskolan behöver ha ditt/ert samtycke i egenskap av vårdnadshavare för ditt/ert barn för att Kulturskolan ska kunna behandla de personuppgifter du/ni lämnar
här nedan. I och med att du/ni fyller i och undertecknar denna blankett har du/ni som vårdnadshavare lämnat ditt/ert samtycke till att Kulturskolan hanterar
personuppgifterna enligt ovan.Tänk på att om barnet har mer än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna skriva under blanketten.
Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av
dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress.dataskyddsombud@nykvarn.se eller på telefon 08- 555 0100 00.
Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Samtycke
Samtycker du/ni till ovanstående?

Ja

Nej

Barnets namn:

Underskrift (båda vårdnadshavare måste skriva under)
Ort och datum

Namnteckning, vårdnadshavare 1

Namnteckning, vårdnadshavare 2

Namnförtydligande, vårdnadshavare 1

Namnförtydligande, vårdnadshavare 2

Postadress
Nykvarns kommun

Besöksadress
Centrumvägen 26

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se

155 80 NYKVARN
anpe01 20190509

