FÖRRÄTT NIN GSA RVODE

HAMMARÖ KOMMUN
663 21 SKOGHALL

Månad
Namn
Personnummer

Fyll i för en nämnd/blankett
Datum
(åå-mm-dd)

Jag har tjänstgjort vid
följande nämnd/Aktivitet

Klockslag
fr. o. m.

Klockslag
t. o. m.

Arvode antal
timmar

Inkomstbortfall
antal timmar

Namnteckning

Beslutsattest nämndordförande
Inlämnas till Kontaktcenter

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se

Personuppgiftshantering enligt GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, nämnd och
personnummer. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna utbetala ersättning
för ditt politiska uppdrag.
Vi har fått dina personuppgifter av dig via detta formulär. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse i form av folkvalda
politiker.
Dina uppgifter kommer att sparas enligt vår dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra leverantörer Visma, Swedbank, Skandia samt
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. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land
utanför EU, om det ändå skulle behövas så informerar vi dig.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Hammarö kommun, organisationsnummer 212000-1793.
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 kommunstyrelsen genom
kontaktcenter på 054-51 50 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post
dataskyddsombud@hammaro.se. Eller via kontaktcenter på 054-51 50 00. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se
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