Ansökan om att behålla plats i
förskola eller pedagogisk omsorg i
Håbo kommun, för barn folkbokförd i
annan kommun (fria valet)

Barnets uppgifter
För och efternamn

Personnummer

Nuvarande gatuadress

Postnummer och ort

Nuvarande folkbokföringskommun

Nuvarande förskola eller pedagogisk omsorg

Ny gatuadress

Nytt postnummer och ort

Ny folkbokföringskommun och flyttdatum

Ansökan gäller
Förskola

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Vårdnadshavares uppgifter
För och efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

För och efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

Vårdnadshavares underskrift Vid två vårdnadshavare krävs bådas underskrifter.
Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Förskoleavgiften faktureras av den nya hemkommunen

Ansökan skickas till:
Barn- och utbildningskontoret
Håbo kommun
746 80 Bålsta
Vi behöver spara och behandla ovanstående personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna handlägga denna ansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig genom din ansökan.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att utföra en uppgift som ett led i kommunens
myndighetsutövning enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 1 e. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som ditt
barn går i kommunal förskola i Håbo kommun. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med din nya hemkommun
och den kommunala förskolan/pedagogiska omsorgen i Håbo kommun.
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 barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta.
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@habo.se eller 0171-525 00. Du når vårt
dataskyddsombud på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/personuppgifter.

