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INTRESSEANMÄLAN ATT BLI
AVLÖSARE/LEDSAGARE/KONTAKTPERSON
Vill du ställa upp som kontaktperson, ledsagare och/eller avlösare i hemmet för att
hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar, så att de kan leva så självständigt som möjligt? När du anmäler ditt intresse så kommer du få svara på en del
frågor om dig själv, det är för att vi på ett enklare sätt ska kunna matcha dig med ett
passande uppdrag.
Kön
Man
Kvinna
Annat alternativ

Namn

Gatuadress

Postort

Postnummer

Telefonnummer

Epost

Ålder

18 – 30 år

31 – 40 år

41 – 50 år

51 – 60 år

60+

Språk (ange vilka språk du talar/förstår)

Intressen (ange dina intressen)

Jag är intresserad av uppdrag som
Avlösare

Jag är intresserad av uppdrag som
Ledsagare

Jag är intresserad av uppdrag som
Kontaktperson

Skicka intresseanmälan att bli avlösare/ledsagare/kontaktperson till:
Vård och omsorg, Carina Svanebjär, Lindgatan 3, 233 34 Svedala.

GDPR: Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som du lämnar kommer att registreras i
ett datasystem och används för att administrera din anmälan. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling
av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att uppgiften behövs för att
myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter sparas hos kommunen och kan komma att användas för statistiska
ändamål. 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. Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Svedala
kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på
registrator.ks@svedala.se.

