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1 Underskrift vårdnadshavare
Underskrift
Uppsägning av plats kan lämnas via kommunens E-tjänst: 
www.bastad.se 
Du har rätt att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@bastad.se för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du ska dock vara medveten om att Båstads kommun har rätt att använda bilderna även om du tar tillbaka ditt samtycke, ifall kommunen betraktar publiceringen som ett allmänt intresse eller en del av kommunens rättsliga förpliktelser. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Båstads kommun delar inte dina bilder/filmer med tredje part.
9.0.0.2.20101008.1.734229
	DatumTidfält1: 
	SkrivUt-Knapp1: 
	Återställ-Knapp1: 
	Ange förnamnet på barnet: 
	Ange efternamnet på barnet: 
	Ange personnummer för ert barn enligt exempelvis 19010101-9990. Om personen inte har tilldelats svenskt personnummer uteslut de fyra sista siffrorna.: 
	Ange datum enligt ÅÅÅÅ-MM-DD: 
	Ange telefonnummer till bostaden inklusive riktnummer: 
	: 
	Ange modersmål: 
	Vårdnadshavarens namn i klartext: 



