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Kulturskolan
Anmälan

*Obligatoriska fält
Elevens efternamn*

Elevens förnamn*

Elevens personnummer*

Elevens mobiltelefonnummer*

Hemtelefon (även riktnummer)*

Vårdnadshavares mobiltelefonnummer*

Vårdnadshavares e-postadress*

Eventuella önskemål och upplysningar

Kursval 1
Kursval 2
Kursval 3

Vårdnadshavares underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Version 2018111601

Namnteckning

Postadress
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Kulturskolan
601 81 Norrköping

Telefon
011-15 00 00
Telefax
011-15 99 99

E-postadress
kulturskolan@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Kulturskolan

Behandling av personuppgifter

Kulturskolan behöver spara och behandla dina och dina vårdnadshavares personuppgifter, som namn,
personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är
för att kunna administrera Norrköpings kommuns elever i Kulturskolan.
De uppgifter vi har fått från dig registreras i kommunens verksamhetssystem Extens som i sin tur
hämtar information från folkbokföringsregistret. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar
vi den gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
att kunna fullgöra ett avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med verksamhetens
dokumenthanteringsplan.
Dina personuppgifter som vi behandlar delas inte med någon annan nämnd. Vi kan behöva dela dem
med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi kommer aldrig att föra över dina
uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kultur och Fritidsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill:
• •Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
• •Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
• •Begära överföring av uppgifter.
• •Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
• •Göra invändningar.
• •Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kultur.fritid@norrkoping.se. Vissa uppgifter måste
kommunen enligt lag vid gallring skicka till Norrköpings Stadsarkiv.
Du kommer från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se.
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

