Beställning av konto (Skola24)
Vårdnadshavare 1
Förnamn: _______________________________________________________________
Efternamn: ______________________________________________________________
Personnummer: __________________________________________________________
E-postadress: ____________________________________________________________
Mobil: __________________________________________________________________

Vårdnadshavare 2
Förnamn: _______________________________________________________________
Efternamn: ______________________________________________________________
Personnummer: __________________________________________________________
E-postadress: ____________________________________________________________
Mobil: __________________________________________________________________

Elevens för- och efternamn: ________________________________________________

Underskrift:

_______________________

________________________

/Vårdnadshavare 1/

/Vårdnadshavare 2/

Information om behandling av inhämtade personuppgifter
Älvsbyns kommun värnar om din personliga integritet genom att behandla dina personuppgifter i
enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR, 2016/679) bestämmelser. Mer information hittar du
på vår hemsida. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för Älvsbyns kommun och har följande
kontaktuppgifter:
Kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn
Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas för att Älvsbyns Gymnasium ska kunna aktivera konto för dig som är
vårdnadshavare i systemet Skola24. Personuppgifterna behandlas för att fullgöra en rättslig
förpliktelse som åvilar skolhuvudmannen i Älvsbyns kommun (15 kap. 32 § 4 st. skollagen, art. 6 c
dataskyddsförordningen).
Dina rättigheter
Älvsbyns kommun har ett dataskyddsombud vars uppgift är att tillvarata de registrerades rättigheter
genom att verka för att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt inom kommunens
verksamheter. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post dataskyddsombud@alvsbyn.se och
telefon 0929-171 51.
- Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som behandlas för ovan
angivna syften. Du har också rätt att begära registerutdrag som beskriver hur olika kategorier av
personuppgifter behandlas.
- Du har rätt att begära rättelse av felaktigt registrerade personuppgifter.
- Du har rätt att begära att dina personuppgifter skall raderas om du anser att Älvsbyns kommun
behandlar uppgifterna lagstridigt.
Om du vill åberopa dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig fylla i en ansökan antingen på kommunens
hemsida eller vid receptionen i kommunhuset.
Rätt att inge klagomål
Om du anser att Älvsbyns kommun behandlar dina personuppgifter i strid med
dataskyddsförordningen, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet
i dataskyddsfrågor.

