Spara filen på din dator, fyll därefter i den och
bifoga den i ett mejl till samekonfa@edelvik.se

Anmälningsformulär Samiskt konfirmandläger 2020
Datum för anmälan (tidigast 10 maj och senast 10 september)

Uppgifter konfirmand
Konfirmandens för och efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Hemtelefon

Konfirmandens mobilnummer

Konfirmandens e-post

Konfirmandens hemförsamling

Är konfirmanden döpt?

Övrigt

Ja

Nej

Om ja, dopdag:
(Kolla med din hemförsamling om du är osäker)

Uppgifter målsman 1
För och efternamn

Mobiltelfonnummer

E-postadress

Godkännande från målsman 1
Ja, jag godkänner att mitt barn anmäler
sig till Samiskt konfirmandläger 2020.

Uppgifter målsman 2
För och efternamn

Mobiltelfonnummer

E-postadress

Godkännande från målsman 2
Ja, jag godkänner att mitt barn anmäler
sig till Samiskt konfirmandläger 2020.

Ja, jag har kontaktat med min hemförsamling (Anmälan är ej giltig om kontakt ej har tagits)
Ja, jag godkänner och accepterar villkoren (För information om hur Edelviks folkhögskola behandlar personuppgifter se sida 2)
Skicka anmälningarna tidigast 10 maj och senast 10 september, men helst löpande när uppgifterna kommer in. Var noga med att fylla i alla
efterfrågade uppgifter. Personuppgifterna behövs för att kunna genomföra lägret och används endast för detta ändamål.
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Behandling av personuppgifter
Så här behandlar Edelviks folkhögskola dina personuppgifter i samband med anmälan till det
Samiska konfirmandlägret
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om den som anmälts till Samiskt
konfirmationsläger 2020, såsom personnummer, adress, uppgifter om anhöriga och
församlingstillhörighet, dop med mera. Syftet med en sådan behandling är att kunna hålla
kontakt med konfirmanden och dess familj från och med anmälan, samt registrering i K-bok
– det system som Svenska kyrkan använder för att registrera de som konfirmerats. Vi har
fått uppgifter från er som anmält er och från hemförsamlingen.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är skydd för grundläggande
intressen. Dina uppgifter kommer att sparas under konfirmationstiden och följande läsår,
för inbjudan till ledarutbildning. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Svenska
kyrkans konfirmandregister. Vi kan även 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.
Personuppgiftsansvarig är Anna-Stina Wikström till och med sista juli 2019, Kristina
Sundin från och med första augusti 2019. Ytterst ansvarig är rektor Per Larsson. 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 på tel 0914-79 51 00. Du når vårt dataskyddsombud på samma nummer. Om
du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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