Åtagande
Härmed åtar jag mig att vara förvaltare/god man/särskilt förordnad förmyndare för:

Huvudman

Personnummer

Adress

Postnr

Telefon

Tel mobil

Ort
e-postadress

Härmed godkänner jag att överförmyndarenheten vid behov gör kontroller av mig som ställföreträdare. Kontroller sker
hos överförmyndarnämnden, socialförvaltningen, Kronofogden och i Polisens belastningsregister.

Förvaltare/god man/särskilt förordnad förmyndare

Namn

Personnummer

Adress

Postnr

Ort

Telefon hem/mobil

Telefon arbete

e-postadress

Underskrift

Namnförtydligande

Ort, datum

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR: Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är att
kunna administrera uppdrag, fatta beslut och utöva tillsyn. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, utbetalning av arvode,
rekrytering, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter.
Vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett
återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du blir förordnad till ett uppdrag kommer den
rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter att vara allmänt intresse och myndighetsutövning. Överförmyndarförvaltningen
är skyldig att spara dina uppgifter så länge tillsyn enligt lag ska utövas av nämnden och därefter minst tre år eller så länge uppgifterna
behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med allmän domstol och 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 Överförmyndarnämnden på uppdrag av Kommunstyrelsen. 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 dataskyddsombudet. Du når vårt
dataskyddsombud på adress Dataskyddsombudet, Värmdö kommun, 134 81 Värmdö eller dataskyddsombudet@varmdo.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Överförmyndarnämndens anteckningar
Lämplighetskontrollerad av Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Underskrift
(Handläggare vid Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm)

_______________________
Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se • Org.nr. 01-212000-0035

