
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Du som är på väg att flytta till Järfälla kommun, men ännu inte är folkbokförd här, behöver fylla i 
uppgifterna nedan för att du ska kunna ställa dig i kö/söka plats till förskola, pedagogisk omsorg 
eller fritidshem och fritidsklubb för ditt barn. 
 
Vi registrerar dina uppgifter och hör av oss till dig när det är klart. Då kan du söka plats/ställa dig i kö 
via en e-tjänst på www.jarfalla.se  
 
Kom ihåg att bifoga kopia på kontraktet på din kommande bostad i Järfälla 
 
 
Följande personer ska vara folkbokförda på adressen som finns på bifogat kontrakt 
 
 
Barnets namn  Personnummer  

 

Barnets namn  Personnummer  
 

Barnets namn  Personnummer  
 

Barnets namn  Personnummer  
 

Barnets namn  Personnummer  
 

 
 
Vårdnadshavares namn  Personnummer  

 

E-post  
 

Telefonnummer/mobil  

 
Vårdnadshavares namn  Personnummer  

 

E-post 
 

Telefonnummer/mobil  

 
 
 

 
Järfälla kommun 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
177 80 JÄRFÄLLA 

 

Besöksadress 
Riddarplatsen 5 Jakobsberg 
Telefon 
08-580 285 00 

 

Mejladress 
kontakt@jarfalla.se 
Webbplats 
www.jarfalla.se 

 
 

 

Kontaktuppgifter för familj som inte är 

folkbokförd i Järfälla – för att kunna 

söka plats i förskola, pedagogisk 

omsorg, fritidshem och fritidsklubb 

De uppgifter som ni fyller i på blanketten kommer att 
användas till nödvändig information inom barn- och 
ungdomsförvaltningen för att vi ska kunna ge er den 
service ni har rätt till. Vi hanterar era personuppgifter i 
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).   
Vänligen se bifogad bilaga för mer information. 

Blanketten skickas till adressen längst ner på 

sidan. 

http://www.jarfalla.se/
mailto:kontakt@jarfalla.se
http://www.jarfalla.se/


Information om behandling av dina lämnade personuppgifter           Bilaga 
 

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina 

personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, hanterar och delar med oss av den 

information om dig som vi behandlar. 

Personuppgiftsansvarig 

Barn- och Ungdomsnämnden, Järfälla kommun (organisationsnummer: 212000-0043) är 

personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål samt metod för behandlingen.  

Kontaktuppgifter:  

Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla 

Tel: 08-580 285 00 

Dataskyddsombud 

Sigrid Arnamo 
Kontaktuppgifter:  

E-post: dataskydd@jarfalla.se  

Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla 

Tel: 08-580 285 00 

Så hanteras dina personuppgifter 

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna handlägga dina kontaktuppgifter för ej 
folkbokförd i Järfälla kommun. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas 
utanför EU/EES. 
 
Den rättsliga grunden för att vi som personuppgiftsansvarig ska få behandla dina personuppgifter är 

myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. 

Dina personuppgifter kommer att lagras under den tidsperiod som krävs för att handlägga ditt 
ärende och följa fattat beslut om lagring enligt nämndens egna hanteringsanvisningar. Dina 
personuppgifter kommer efter lagringsperioden att bevaras med stöd av arkivlagen (1990:782) och 
Barn- och Ungdomsnämndens hanteringsanvisningar. 

Utlämnande av personuppgifter 

Dina personuppgifter kommer att delas med andra kommuner för att administrera och hantera dina 
kontaktuppgifter för ej folkbokförd i Järfälla kommun.  
 
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär att få 
ta del av allmänna handlingar från Järfälla kommun och uppgifterna inte omfattas av sekretess.  

Personuppgiftsbiträden 

Informationen lagras digitalt i system för barn- och elevadministration, system för diarie- och 
ärendehanteringssystem samt hos berörda handläggare. 
 
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina 
personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss som personuppgiftsansvarig. Dessa 
företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte 
använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina 
uppgifter. 
 
 
 



DINA RÄTTIGHETER  
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina 

personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att 

uppfylla dina rättigheter. 

Tillgång till dina personuppgifter 

Om Järfälla kommun behandlar dina personuppgifter, så har du rätt att kostnadsfritt få information 
om behandlingen. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter 
behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Järfälla kommun behandlar 
om dig.  
Ovanstående gäller dock inte sådana uppgifter som vi inte får lämna ut enligt lag eller annan 
författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning.  
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter 
kompletteras. Denna information tillhandahålls genom vår e-tjänst, registerutdrag. 

Begära rättelse 

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att 

uppgiften ska rättas.  

Återkalla samtycke med framtida verkan 

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när 

som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Observera att ett återkallande av samtycke inte 

påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallades. 

Bli glömd 

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar 
ditt samtycke. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Järfälla kommun 
utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna. 

Begränsa behandlingen 

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter 
begränsas. Det gäller under den tid som dina invändningar bedöms. Begränsning innebär att Järfälla 
kommun inte får göra något med dina personuppgifter mer än att fortsätta lagra dem. 

Informationsöverföring på begäran 

Under vissa förutsättningar och där det är tekniskt möjligt, har du även rätt att få dina 
personuppgifter utlämnade av Järfälla kommun i ett format så de kan överföras till en annan 
personuppgiftsansvarig, s.k. dataportering. Det innebär att de uppgifter du själv har lämnat till oss 
sammanställs och lämnas ut från oss i ett strukturerat och elektroniskt format. 
 
Avstå automatiserat beslutsfattande 
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat 
beslutsfattande, om beslutet kan få rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande 
omfattning. 

Kontakt vid åtgärd 

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter ber vi dig att kontakta Järfälla 
kommuns dataskyddsombud. 

Klagomål 

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter blivit 

felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. 

 


