Ansökan om
fritidshemsplacering
Blanketten insändes senast två (2) veckor före önskat
startdatum. Ansökan skickas till Eslövs kommun, Barn
och Utbildning, Placeringsenheten, 241 80 Eslöv.
E-post: placeringsenheten@eslov.se
Du kan även ansöka digitalt via e-tjänst på
service.eslov.se.
Barn
Personnummer

Efternamn

Förnamn

Adress

Postadress
Telefonnummer

Annat modersmål än svenska
Ange vilket:

Sökande/Medsökande
Sökandes personnummer

Sökandes namn

Vårdnadshavare för barnet

Sysselsättning:

Ja

Nej

Arbete

E- postadress

Telefon bostad

Medsökandes personnummer

Medsökandes namn

Vårdnadshavare för barnet

Sysselsättning:

Ja

Studerande

Nej

Telefon arbete

Arbete

E-postadress

Studerande

Telefon bostad

Telefon arbete

Övrigt:
Telefon mobil

Övrigt:
Telefon mobil

Plats på fritidshem
Fritidshemmets namn

Plats önskas fr o m

Vid gemensam vårdnad skall ansökan vara undertecknad av båda vårdnadshavarna
Datum:

Datum:

Sökandes namnteckning

Medsökandes namnteckning

Vårdnadshavare på annan folkbokföringsadress än barnet
Personnummer

Namn

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
Barn- och familjenämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas för
ändmålet elevadministration.
Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt
intresse enligt skollagen.
De personuppgifter som behandlas är bland annat namn på barn och vårdnadshavare,
adress, telefonnummer, personnummer, betyg, frånvaro, skolskjuts och liknande
uppgifter.
Även kategorier av personuppgifter kan behandlas såsom hälsa, matallergi, och etnisk
bakgrund (modermålsundervisning).
Personuppgifterna sparas i enlighet med dess ändamål med behandlingen och enligt
våra riktlinjer. Lagringstiden beror bland annat på lag, förordning, praxis och eventuella
myndighetsbeslut.
Du har enligt artikel 15 dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett tillfälle erhålla
besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om
dig som är under behandling. För ytterligare kopior kan avgift komma att utgå. Du har
också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter enligt
artikel 17 eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling
samt begära dataportabilitet enligt artikel 20. Observera att rätten till radering innehåller
flera begränsningar i artikel 17, 3./ Du har rätt att återkalla samtycket/Du har rätt att
inge klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud är:
Mia Månsson
Telefon: 0413 – 620 00 (växel)
e-post: dataskyddsombud@eslov.se
Våra kontaktuppgifter är:
Eslövs kommun
Barn och Utbildning
241 80 Eslöv
Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413 – 620 00 (växel)
e-post: barn.och.utbildning@eslov.se
webb: www.eslov.se
Ytterligare information om hur Eslövs kommun behandlar personuppgifter finner du på
kommunens hemsida: www.eslov.se

