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Upplysning om barn och vårdnadshavare

Box 18  
295 21 Bromölla

Telefon växel: 0456-82 20 00 
E-post: kommunstyrelsen@bromolla.se 
Webbplats: www.bromolla.se 
Orgnr: 212000-0894 
 

Postadress

Bromölla kommun

Kommunhuset 
Storgatan 48 
Bromölla

Besöksadress

Förnamn Efternamn Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Arbetsplats

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Telefon (även riktnr)

Telefon (även riktnr)

Förskola och avdelning

Barn

Vårdnadshavare

Vem kan förskolan vända sig till om inte vårdnadshavare går att få få tag på?

Mobil E-postadress

EfternamnFörnamn

MobilTelefon (även riktnr) Telefon (arbete)

Telefon arbete

EfternamnFörnamn

MobilTelefon (även riktnr) Telefon (arbete)

Arbetsplats

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Telefon (även riktnr)

Vårdnadshavare

Mobil E-postadress

Telefon arbete

Förnamn

Förnamn
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Upplysning om barn och vårdnadshavare

Box 18  
295 21 Bromölla

Telefon växel: 0456-82 20 00 
E-post: kommunstyrelsen@bromolla.se 
Webbplats: www.bromolla.se 
Orgnr: 212000-0894 
 

Postadress

Bromölla kommun

Kommunhuset 
Storgatan 48 
Bromölla

Besöksadress

Samtycke (kryssa i samtyckesalternativ)

Vårdnadshavares underskrift

Datum Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift

Förskolan får tillåtelse att ta fram och dela ut en lista med mitt/vårt barns namn, adress och telefonnummer

I samband med utflykter mitt/vårt barn gör med förskolan ger jag/vi tillåtelse att mitt/vårt barn får

Åka med buss med säkerhetsbälte

NejJa

NejJa

Hälsoupplysningar/information gällande barnet som förskolan bör känna till 
Som vårdnadshavare väljer du själv vilken information om ditt barn du vill lämna

Sjukdom, allergier, medicinering, specialkost, modersmål som pratas i hemmet eller annat

Åka på bilkudde i personals bil
NejJa

Ifylld blankett lämnas/skickas till respektive förskola 

  

Samtycke om användning av personuppgifter för upplysning om barn och vårdnadshavare/anhörig: kontaktuppgifter, hälsoupplysningar, tillåtelse 
att finnas på kontaktlistor samt bil/busåkning i förskolans regi i enlighet med artikel 6 och 9 GDPR 
  
Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13 GDPR. 
Bromölla kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Dataskyddsombud är Sydarkivera. 
Kontaktuppgifter och ytterligare information om Dataskyddsförordningen GDPR finns på www.bromolla.se/gdpr 
 


Sida  ()
Upplysning om barn och vårdnadshavare
Box 18 
295 21 Bromölla
Telefon växel: 0456-82 20 00E-post: kommunstyrelsen@bromolla.seWebbplats: www.bromolla.seOrgnr: 212000-0894
 
Postadress
Bromölla kommun
Kommunhuset
Storgatan 48
Bromölla
Besöksadress
Område VästerStorgatan 1, 123 45  Testort
Eskil Exempelsson001 - 99 99 99
Tova Testsson002 - 77 77 77
8.2.1.3144.1.471865.466429
Förskola och avdelning
Barn
Vårdnadshavare
Vem kan förskolan vända sig till om inte vårdnadshavare går att få få tag på?
Vårdnadshavare
Samtycke (kryssa i samtyckesalternativ)
Vårdnadshavares underskrift
Underskrift
Underskrift
Förskolan får tillåtelse att ta fram och dela ut en lista med mitt/vårt barns namn, adress och telefonnummer
I samband med utflykter mitt/vårt barn gör med förskolan ger jag/vi tillåtelse att mitt/vårt barn får
Åka med buss med säkerhetsbälte
Nej
Ja
Nej
Ja
Hälsoupplysningar/information gällande barnet som förskolan bör känna tillSom vårdnadshavare väljer du själv vilken information om ditt barn du vill lämna
Åka på bilkudde i personals bil
Nej
Ja
Ifylld blankett lämnas/skickas till respektive förskola
 
Samtycke om användning av personuppgifter för upplysning om barn och vårdnadshavare/anhörig: kontaktuppgifter, hälsoupplysningar, tillåtelse att finnas på kontaktlistor samt bil/busåkning i förskolans regi i enlighet med artikel 6 och 9 GDPR
 
Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13 GDPR.
Bromölla kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Dataskyddsombud är Sydarkivera.
Kontaktuppgifter och ytterligare information om Dataskyddsförordningen GDPR finns på www.bromolla.se/gdpr
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