Arbetsgivarintyg för sommaröppen verksamhet
I Härryda kommun är ordinarie förskolor, familjedaghem och fritidshem stängda under
veckorna 28–31. De föräldrar som på grund av arbete eller studier behöver omsorg för sitt
barn får barnomsorg i kommunens sommaröppna verksamhet. Den sommaröppna
verksamheten är endast öppen för barn vars föräldrar som arbetar eller studerar under dessa
veckor.
…………………………………………
Arbetstagarens namn
…………………………………………
Barnets namn

……………………….
Barnets personnummer

Alternativ 1:
Härmed intygas att ovanstående person arbetar under den tid som ordinarie
förskola/skola är stängd. Detta gäller följande dagar:
v.28

v.29

v.30

v.31

Skriv vilka dagar ex. mån, tis osv.

Alternativ 2:
Härmed intygas att ovanstående person är registrerad för att arbeta på timbas
vid behov, 0-40 timmar per vecka, under veckorna 28-31.
………………………………...
Företagets/organisationens namn
………………………………...
Underskrift av ansvarig chef

…………………….
Datum

Kontaktperson på företaget/organisationen:
………………………………...
Namn
………………………………...
E-post

…………………….
Telefon

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du uppger på denna blankett, så som namn, personnummer,
telefonnummer och e-postadress, kommer att användas till nödvändig administration. Vi
tillämpar aktuell integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De
personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part om vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett
land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Välfärdsnämnden i Härryda kommun. Du har rätt att kontakta
oss om du vill få 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 via mail på
kommunen@harryda.se eller ring kontaktcenter på 031-724 62 00. Du når vårt
dataskyddsombud via mail på dso@goteborgsregionen.se eller ring 031-335 52 53. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Du kan läsa mer om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter på:
www.harryda.se/personuppgifter

