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I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och
båda har behov av barnomsorg kan båda vara platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i
respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn, de sammanlagda
avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.
Respektive platsinnehavare är ansvarig för sina schemaändringar, uppsägning och har betalningsansvar för sin del. Den
förälder som ej betalar sin faktura får ej utnyttja sin plats för barnet.

Platsinnehavare 1
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon (Även riktnummer)

Telefon mobil

E-post

Platsinnehavare 2
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon (Även riktnummer)

Telefon mobil

E-post

Barn

Personnummer

Namn

Folkbokföringsadress

Avtal

Underskrift

Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Namnteckning, platsinnehavare 1

Namnförtydligande

Namnteckning, platsinnehavare 2

Namnförtydligande
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Information om behandling av personuppgifter
Mjölby kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som
namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna upprätta ett avtal och som underlag för fakturering av avgift.
Personuppgifterna kan utgöra underlag för statistikanalyser.
Vid all behandling av personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Den
rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är 6.1 f. allmänt intresse. Uppgifterna
kommer att sparas så länge ditt barn har en placering.
Personuppgifter som vi behandlar delas med kommunstyrelsens ekonomiavdelning, Mjölby
kommun. Vi kan även komma att dela personuppgifterna med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifterna till ett land
utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Mjölby kommun, utbildning@mjolby.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 eller raderar dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på utbildning@mjolby.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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