Anmälan till simskola och
märkestagning 2022

OBS! att anmälan är bindande och måste vara
inlämnad absolut senast den 13 juni.
Badplats: ____________________________________
Vårdnadshavare 1

Är ensam vårdnadshavare

OBS! Bekräftelse går till vårdnadshavare 1:s adress
Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefon:

Målsmans underskrift:

Vårdnadshavare 2
Namn:

Målsmans underskrift:

Telefon:

Adress (om annan än till vårdnadshavare 1):

Postnummer (om annan än till vårdnadshavare 1):

Ort (om annan än till vårdnadshavare 1):

Elev/er
Namn:

Födelseår och
månad

Simskola
Nybörjare

X

Simskola
Kan simma lite
(kortare än 25
m)

X

Kontaktpersoner vid frågor:
Simon Elgbratt
Åsa Pitkänen

telefon:
telefon:

Märkestagning
för barn som kan
simma
25 m

Sista märket som är taget

X

0583-81096
0583-81085

13

Anmälan skickas till Askersunds kommun, Förvaltningen för kultur,evenemang & fritid,
696 82 Askersund, lämnas i växeln på Rådhuset eller på Askersunds bibliotek.
Se information sidan 2

Information om registrering av personuppgift
Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig: Namn, adress, födelseår samt målsmäns
godkännande. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka bokningsbekräftelse, tillse att det
inte överstiger visst antal i varje grupp, tillse att barnet fyller 6 år under året eller är äldre samt tillse att
båda målsmän har godkänt anmälan.
Det är nödvändigt för vår behandling av simskola/märkestagning att uppgifterna ovan lämnas.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter sparas så länge Askersunds kommun har behov av att handlägga ditt ärende.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med simlärarna. 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 kultur- och tekniknämnden.
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 kommun@askersund.se eller
0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: ken.siewers@askersund.se Om du är missnöjd
med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

