Gårdskort nummer:……………

Läsåret 2018-2019
Från årskurs 4 tills den dag man fyll er 18 år får man besöka KV´16.

Jag är medveten om:


Jag tar ansvar för andra som vistas i Ungdomens Hus samt dess lokaler och prylar.

Samhällets alla lagar och regler gäller för mig, på och utanför Ungdomens Hus.
 Det gäller även oskrivna regler för hur jag umgås med andra.


Jag tolererar inte våld, kränkningar eller droger i någon form.



Om jag bryter mot punkterna på kortet och lagar/regler får det till följd att jag inte kan
besöka Ungdomens Hus och mina vårdnadshavare kontaktas.

 Jag får betala vid skada på Ungdomens Hus saker som uppkommer p.g.a. min
oaktsamhet.

______________________________________________________________
Svenljunga den

/

20..….

gårdskort nr:

…………………………………………………………/………………………………………………………………….
Namnteckning Ungdom

Namnteckning vårdnadshavare

Mina personuppgifter:
Namn:
Adress:
Postadress:
Mobil:
Klass:

Skola:

Vårdnadshavarens namn:
Telefon:

Se baksida för information on GDPR.

Födelsedata:

Personuppgiftslagen GDPR.
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 komma
i kontakt med er.
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
uppgift av allmänt intresse
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 samhällsbyggnadsnämnden 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: tekniska@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 inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Svenljunga kommuns hemsida kan du läsa mer om
hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.
__________________________________________________________________________

