Ansökan till projekt #KlarFramtid, del 2

Vi behöver ditt samtycke för att hjälpa dig på bästa sätt

Medgivande om att bryta sekretess
Jag godkänner att Framtidsteamet i projekt #KlarFramtid får prata om
mig och min situation med nedanstående aktörer genom att skriva min
signatur nedan.
Sign:
Nära anhörig
Tidigare och nuvarande grundskola/gymnasieskola
Vuxenutbildning/Arbetsmarknad inom Viadidakt
Arbetsförmedlingen
Primärvård/Vårdcentral
Psykiatri/BUP
Habiliteringen
Socialförvaltningen
Försäkringskassan

Jag godkänner kontakt med alla ovanstående aktörer

På nästa sida får du skriva under medgivandeblanketten.

1 (3)

Samtycke till samverkan och informationsutbyte i
Framtidsteamet för projekt #KlarFramtid
Jag lämnar mitt samtycke till att personer som ingår i Framtidsteamet
får utbyta information om mig för att kunna erbjuda mig aktiviteter i
projekt #KlarFramtid.
Ort och datum:____________________________________________
Din underskrift:___________________________________________
Namnförtydligande:________________________________________
Ditt personnummer:________________________________________
Är du under 18 år?
Underskrift vårdnadshavare 1:________________________________
Namnförtydligande:________________________________________
Underskrift vårdnadshavare 2:________________________________
Namnförtydligande:________________________________________
Vilka som ingår i Framtidsteamet finns att läsa på:
www.katrineholm.se/klarframtid
Blanketten gäller från att du skriver under och fram till den sista juni
år 2022 när projektet tar slut.
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke!
Det gör du genom att kontakta projektledare Inger Christensen på
0725-48 64 37 eller på inger.christensen@katrineholm.se
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR).
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, adress,
e-postadress, personnummer, telefonnummer samt vilken aktivitet du deltar i.
Är du under 18 år kommer vi även att spara information om vilka dina
vårdnadshavare är och kontaktuppgifter till dem.
Syftet med en sådan behandling av personuppgifter är för att kunna kartlägga dina
behov och erbjuda dig lämpliga aktiviteter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.
Dina uppgifter kommer att sparas inlåsta hos vår projektledare.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas muntligt vid möten med medarbetare i
vårt Framtidsteam.
På uppdrag av dig kommer vi att prata med de aktörer du har lämnat medgivande till
att vi får ha kontakt med. Samtliga aktörer finns angivna på sidan 1 i detta
dokument. 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 bildningsnämnden. Du har rätt att få ut information
om de uppgifter vi har om dig, att begära rättelse, överföring eller begära att vi
begränsar behandlingen, att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
bildningsforvaltningen@katrineholm.se Du når vårt dataskyddsombud genom
att skicka ett mail till dataskyddsombud@katrineholm.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Datainspektionen
Box 8114
10420 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
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