ANSÖKAN OM BISTÅND
Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

Telefon arbete

Ansökan avser bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
Hemtjänst

Korttidsplats/växelvård

Trygghetslarm

Dagverksamhet/dagrehab

Matdistribution

Särskilt boende

Boendestöd

Sysselsättning

Övrigt

Beskriv orsaken till behovet av bistånd

Var god vänd

Vadstena kommun
592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

Jag samtycker till att anhörig/god man får företräda mig.
Företrädares namn, adress och telefonnummer
Namn
Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

Telefon arbete

Enligt Sekretesslag (1980:100) kap. 7 § 4 godkänner jag att erforderligt underlag för
prövning av denna ansökan får rekvireras från andra myndigheter och instanser.
Underskrift
Ort och datum

Sökande/företrädarens underskrift
Ansökan skickas till:
Vadstena kommun
Individ- och familjeomsorgen
592 80 Vadstena
GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, civilstånd,
inkomst/utgiftsuppgifter och kapital.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt ärende.
Vi har fått dina uppgifter från denna blankett. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att utföra myndighetsutövning.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge ditt ärende är aktuellt och enligt gällande dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och
fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. 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 Socialnämnden, socialnamnden@vadstena.se.
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 vadstena.kommun@vadstena.se eller telefon 0143-150 00.
Du når vårt dataskyddsombud Sydarkivera på dataskydd@sydarkivera.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

