Ansökan om

Plats för ankomststämpel

E-tillsyn
enligt
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453 SoL)

Blanketten skickas till:
Svenljunga kommun
Socialförvaltningen
512 80 Svenljunga

Sökande
Sökandes namn

Personnummer

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

Ansökan gäller E-tillsyn i form av:
Trygghetskamera

Annat E-hjälpmedel

Övrig information

Andra pågående insatser från kommunen
Vård-och
omsorgsboende

Hemtjänst

Hemsjukvård

Övrig insats

Upplysningar och samtycke
Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen(GDPR).
Användande av kamerautrustning regleras enligt Kameraövervakningslagen (2013:460), KÖL.
Jag samtycker till E-tillsyn via trygghetskamera.
Samtycke till informationsutbyte i ärendet lämnas för:
Hemtjänst

Hemsjukvård

Primärvård

Anhörig

Annan……………………………………………………………………………

Underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Information
E-tillsyn passar de tillfällen som du bara behöver tillsyn. Du som även behöver annan hjälp ansöker om tillsynshjälp för de
insatserna.
Du bestämmer i samråd med handläggaren hur många tillsyner per dygn du önskar. Du och hemtjänsten gör upp en plan för
när och hur din tillsyn ska ske.
Mer information om E-tillsyn på sida 2.
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Information
E-tillsyn via trygghetskamera ger trygghet, tysta tillsyner och ostörd nattsömn. Genom trygghetskamera kan hemtjänsten se till
dig under dygnet utan risk för att väcka och kanske oroa dig som sover.

Så går det till
Trygghetskameran monteras hemma hos dig så att din säng eller annan vald plats syns på bilden. Vid överenskommen tid
aktiverar behöriga personer trygghetskameran för att se att du befinner dig där du ska. Tillsynen tar ca 30 sekunder.
Om du inte befinner dig där du ska, avvaktar vi en stund och gör sedan en ny tillsyn.
Om du fortfarande inte syns på bild, om något verkar ha hänt, eller om tekniken inte fungerar kommer hemtjänsten och gör ett
fysiskt besök.
Trygghetskameran används bara vid de tillfällen som vi har kommit överens om. Övrig tid är kameran avstängd och kan inte
användas.

Bra att veta
Det är bara behörig personal som kan utföra tillsynen.
Inget bildmaterial spelas in eller sparas.
Alla E-tillsyner registreras där man kan se vem som har gjort tillsynen, när den gjordes och hur länge den varade.
Trygghetskameran fungerar i mörker. Du behöver inte ha några extra lampor tända.

Avgifter och kostnader
Taxan är samma som för annan hemtjänst.

Information om dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar är de som du angett på denna
blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga och fatta beslut ditt ärende.
Svenljunga kommun har begärt att få dina uppgifter från dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna
handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och
sekretesslagen och Arkivlagen.
I de fall kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter får personuppgiftsbiträdet inte
använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt.
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.
Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga, org. nr 212000-1512. 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 e-post: socialforvaltningen@svenljunga.se, alternativt på telefonnummer: 0325-180 00. Du når vårt
dataskyddsombud på e-post: dso@borasregionen.se alternativt på telefonnummer 0709-48 78 36 eller 0709-48 73 31. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. På Svenljunga kommuns hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.
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