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Ansökan om rum
Hagagymnasiets elevhem
Obs! Till ansökan ska kopia på preliminärt
Antagningsbesked/intyg från skolan bifogas
Personuppgifter
Elevens namn

Personnummer

Vårdnadshavares namn

Personnummer

Vårdnadshavares adress

Postnummer

Postadress

Vårdnadshavarens mailadress

Vårdnadshavares mobil

Telefon arbete (även riktnummer)

Utbildningslinje/skola, som du sökt i Norrköping

Årskurs (eleven kommer att gå i) i Norrköping

Elevhem
Inflyttningsår

Hösttermin/vårtermin

Himmelstahus

Rangordna

Enkelrum med bad/wc
Dubbelrum med bad/wc
Blomsterhus, gamla delen
Enkelrum
Dubbelrum
Blomsterhus, nya delen
Enkelrum med kylskåp, bad/wc
Dubbelrum med kylskåp, bad/wc

Underskrift
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål anmälan avser
Ort och datum
Namnförtydligande
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Namnteckning

Postadress
Hagagymnasiets elevhem
Vattenverksvägen 4B
603 36 Norrköping

Besöksadress
Vattenverksvägen 4B
Norrköping

Telefon
0730-201529
0730-201175
0725-974024

E-post
hagaselevhem@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Det vi
sparar är namn, hemadress personnummer, e-post, och telefonnummer. Syftet med behandlingen är för att
du ska kunna ansöka om boende och eventuellt sluta ett hyresavtal.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för
att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till
behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge som du bor på elevhemmet eller ett år om du inte får något rum.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med huvudman för den skola du valt att gå i.
Vi kan 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.
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Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping. 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 via utbildningskontoret@norrkoping.se. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

