Ansökan om hjälp i hemmet och korttidsboende
- Enligt socialtjänstlagen

Sökanden
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon bostad

Telefon mobil

E-post

Medsökande

Personnummer

Civilstånd (ex. gift. skild änka/änkling)

Datum

Anhörig
Namn

E-post

Adress

Postnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Ort

Telefon mobil

Övriga kontakter
God man/förvaltare, ange namn och telefon

Ansökan avser
Dagverksamhet

Hemtjänst

Trygghetslarm

Korttidsboende

Beskriv nedan vad du vill ha hjälp med och varför:

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Ansökan om hjälp i hemmet och korttidsboende
- Enligt socialtjänstlagen

Medgivande
Härmed medges att de uppgifter som behövs för att behandla ansökan får inhämtas från försäkringskassa, sjukvård, socialtjänst och
anhöriga.
Ja

Nej

Ort och datum
Namnteckning, den sökande

Namnförtydligande

Ort och datum
Namnteckning, medsökande

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter
Socialnämnden i Säters kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att utreda, besluta, verkställa, dokumentera och i vissa
fall fakturera insatser som beviljas från kommunens socialförvaltning.
Rättslig grund
Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund. Socialnämnden får behandla dina personuppgifter
med stöd av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (Artikel
6:1 c). Enligt 2 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) har socialtjänsten det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Det ska också finnas rättsligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana
bestämmelser finns i Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Uppgifter som registreras
Uppgifter som vi registrerar är kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och e-post.
Tredje land
Personuppgifterna kommer/kommer inte att föras över till tredje land.
Bevarande
Dina personuppgifter sparas så länge socialnämnden har behov av att kontakta dig i handläggningen av ärendet. Svenskt
regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter bevaras 5 år efter senaste uppgift om den anmälan avser eller
avslutad åtgärd enligt 12 kap SoL. Undantag personer födda 5, 15 och 25 som ska bevaras i forskningssyfte enligt 12 kap 2 §
tredje stycket SoL.
Dina rättigheter
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse. Kontakta då Socialnämnden i Säters
kommun.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som socialnämnden behandlar. Du kan skriva till socialnämnden via
vanlig postgång. Vi behöver uppgift om ditt namn och personnummer för att kunna söka i våra register. Du kan bara få besked
om vilka personuppgiftsbehandlingar socialnämnden gör om dig.
Personuppgiftsbiträde
Socialnämnden anlitar ett personuppgiftsbiträde, Tieto, som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda
personuppgifterna i strid med vad socialnämnden har bestämt.
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