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Anmälan till program på Växjö bibliotek

Anmälan gäller: ............................................................................. på....................................(ex. Hovshaga)
Eventuell kontaktperson på biblioteket: ...................................................................................

Ditt för- och efternamn:.......................................................................................................................
Telefon:.........................................................................................................................................

Övrigt (ex. allergi) :......................................................................................................................

Genom underskrift godkänner jag behandling av personuppgifter enligt information nedan.
För att anmäla sig till ett evenemang på Växjö folkbibliotek behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn,
och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi
behandlar har vi fått via denna blankett. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att din
anmälan inte kan beviljas. Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för
vår behandling är avtal. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge evenemanget pågår. Du har rätt till information om när och
hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära
information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kultur och
fritidsnämnden orgnr. 212000-0662. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Kultur och fritidsnämnden genom att ringa 0470 410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se. Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till
genom att ringa 0470 410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se. Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan
du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Deltagare över 18 år, underskrift, datum

För deltagare under 18 år.

Medverkandes underskrift (13-17 år), datum

Vårdnadshavare 1 underskrift, datum

Godman, underskrift datum

Vårdnadshavare 2 underskrift, datum

