Intresseanmälan: att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj
Är du intresserad av att bli familjehem eller kontaktfamilj eller vill veta mer om vad det innebär, vänligen fyll i dina
uppgifter så kontaktar vi dig. Detta är enbart en intresseanmälan och innebär inga åtaganden. Full sekretess gäller förstås
för de uppgifter du lämnar till oss. Vi kommer inte heller att spara någon information om dig om du inte blir familjehem
hos oss.

Jag är intresserad av att bli:

Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Yrke/sysselsättning

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Finns det en medsökande?

Ja

Ort

Nej

Medsökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Yrke/sysselsättning

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Ort

Tidigare erfarenhet av att vara familjehem/stödfamilj/kontaktperson?
Ja

Nej

Intresse av att ta emot... (ange kön och ålder. Berätta också om det går bra med syskon.)

Talar ni andra språk än svenska och i så fall vilka?
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Tidigare erfarenhet av att vara familjehem/stödfamilj/kontaktperson?
Ja

Nej

Beskriv din familj. (Berätta om vardagsliv och intressen. Vi vill också veta om ni har djur och i så fall vilka.)

Underskrift:
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För
mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.
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