Intresseanmälan
uppdrag som god man/förvaltare
Bifoga CV och personligt brev.

Skicka till:
Tomelilla kommun
Överförmyndarenheten
273 80 Tomelilla

ytterligare uppdrag som god man/förvaltare

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress
Telefon

Epost

Referens 1

Telefon

Referens 2

Telefon

Önskad kommun:
Sjöbo kommun

Tomelilla kommun

Ystad kommun

Har du erfarenhet av följande:
Yngre huvudman/person

LSS

Förvaltning av större tillgångar

Bortavarande person
i dödsbo

Juridik

Missbruksproblematik

Demenssjuk person

Eget företagande

Annat

Person med neuropsykiatrisk
diagnos eller annan psykisk ohälsa
Har du uppdrag i andra kommuner? Om Ja - hur många och i vilken/vilka?
Ja

Nej

Övrigt du vill berätta för oss, till exempel olika språk som du behärskar och intressen:

Jag är medveten om att Överförmyndarenheten tar upplysningar på mig hos Kronofogden,
socialförvaltningen och från Polisens belastningsregister.

Datum			

Underskrift

Har du hört talas om GDPR? Vad innebär det för dig som ställföreträdare?
Överförmyndarnämnden tar bara in de uppgifter som är nödvändiga för att vår tillsyn ska vara laglig och rättssäker. De lagar som styr vilka personuppgifter som vi får registrera är bland annat Förmynderskapsförordningen
(1995:379) och Föräldrabalken (1949:381). Vi använder uppgifterna enbart för det syfte som vi anger och följer
gällande bevarande- och gallringsregler.
Överförmyndarnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som namn, personnummer, kontaktuppgifter och andra uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter inom överförmyndarverksamheten. Syftet med en sådan behandling är att inledningsvis utreda din lämplighet som ställföreträdare och
därefter hantera och administrera ditt ställföreträdarskap.
Hur får vi in dina uppgifter?
Vi har fått dina uppgifter dels från dig själv men också från andra myndigheter såsom polis, socialtjänst och kronofogde. Om vi inte behandlar personuppgifterna kan du inte godkännas och verka som ställföreträdare. Vi följer
alltid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse samt myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med den
lagstiftning som styr överförmyndarverksamhetens arbete.
Lämnas dina uppgifter vidare?
De uppgifter som vi får in, och som inte tydligt är offentlig handling (i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen) sekretessprövar vi innan vi lämnar ut. Det gäller både information om huvudmän och ställföreträdare.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de huvudmän du företräder samt de myndigheter och företag
som behöver uppgifterna för att du ska kunna fullgöra ditt uppdrag gentemot huvudmannen. Vi delar också dina
personuppgifter med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kan komma att överföras till land utanför EU.
Vem ansvarar för hur dina uppgifter hanteras?
Personuppgiftsansvarig är Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd. 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. Rättigheten att radera
personuppgifter är dock begränsad då vi som myndighet ofta måste bevara personuppgifter utifrån lagkrav.
Du når oss här: overformyndarnamnden@tomelilla.se eller 0417-180 00 (vx), telefontid måndagar, onsdagar,
fredagar kl 10.00-12.00 samt tisdagar kl 13.00-14.30. Du når vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombudet@simrishamn.se eller 0414-81 90 00 (vx). Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, där du också kan hitta
fördjupad information, www.datainspektionen.se.

