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Vansbro kommun 
Utbildning, kultur och fritid 
Medborgarhuset 
786 31 VANSBRO 
Telefon 0281-750 00 
 
  

Personuppgifter 
Barnets namn 

      
Personnummer 

      
Adress enligt folkbokföringen 

      

Kommun 

      
Placering önskas på: 

      

Fr.o.m. 

      

Nuvarande skola 
 

Ifylles om vårdnadshavarna inte sammanbor 

  Barnet bor enbart hos vårdnadshavare/vuxen 1                 Barnet bor enbart hos vårdnadshavare/vuxen 2 

  Barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna 

  Vårdnadshavare/vuxen 1 behöver fritidsplats                      Vårdnadshavare/vuxen 2 behöver fritidsplats 

  Barnet söker/har fritidsplats i hemkommunen 

 

Underskrift                                                                       Obs! Vid gemensam vårdnad krävs båda föräldrarnas underskrift!

  

  Jag har ensam vårdnad        Vi har gemensam vårdnad 

Datum 

      
Personnummer 

      
Datum 

      
Personnummer 

      
Underskrift vårdnadshavare/vuxen 1 Underskrift vårdnadshavare/vuxen 2 

 
Namnförtydligande 

      
Namnförtydligande 

      
Adress 

      

Adress 
      

Postnummer och ort 

      
Postnummer och ort 

      

Telefon dagtid 

      
Telefon bostad 

      
Telefon dagtid 

      
Telefon bostad 

      
 
Beslut  

 
  Mottagande beviljas                  fr o m datum                                     Skola                                                                       Klass 

 

 Avslås med motivering       
 
 

Datum 

      
Rektors underskrift 
 
 

Telefon 

      
Namnförtydligande 
 

      

 

Beslut delges EHT och berörd personal 
 
 
Blanketten skickas till Utbildning, kultur och fritid, Medborgarhuset, Allégatan 30, 780 50 Vansbro.  
 
Kontaktuppgifter till respektive skola: 
  
ÄPPELBO (f-klass till år 6)  Telefon till rektor 0281-751 39 
VANSBRO (f-klass till år 3)  Telefon till rektor 0281-751 39 
VANSBRO (klass 4-9)  Telefon till rektor 0281-751 04 
DALA-JÄRNA (klass 4-6) Telefon till rektor 0281-753 40 
NÅS (f-klass till år 3) Telefon till rektor 0281-753 40 
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Information om hur vi i Vansbro kommun behandlar dina personuppgifter.  
 
 
 
 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer. 
Syftet med en sådan behandling är för att kunna motta och placera barn/elev i 
fritidshem/grundskola.  
Vansbro kommun har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, 
myndigheters arkiv och offentlig statistik. Vi kommer därför att behandla personuppgifterna på 
de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.  
Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är  
myndighetsutövning och allmänt intresse.  
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skolans administration. 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. 
 
Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas 
av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen 
obehörig får ta del av uppgifterna. 
 
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Vansbro kommun. 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 mail: 
vansbro.kommun@vansbro.se eller telefonnummer. 0281 – 750 00. Du når vårt 
dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@vansbro.se alternativt 
telefonnummer 0281 – 750 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter 
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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