Kompiskortet – Anmälningsformulär för arrangör/föreningar
För att ansluta er till Kompiskortet fyll i formuläret och skicka det till Omsorgsförvaltningen, Svampvägen 2, 342 30 Alvesta eller via e-post till omsorg@alvesta.se. Er
förening/arrangör blir då kontaktad av omsorgens fritid. Mer information om hur
Kompiskortet fungerar finns i broschyren Kompiskortet - Information till föreningar.
Vid frågor kontakta någon av följande:
Samordnare fritid inom omsorgsförvaltningen, Sandra Andersson, tel. 0472-153 13,
073-305 63 25 eller via e-post sandra.s.andersson@alvesta.se.
Kultur- och fritidsförvaltningen: Martin Sallergård, tel. 0472-150 21,
martin.sallergard@alvesta.se, eller Simon Herlitz, tel. 0472-153 20,
simon.herlitz@alvesta.se.

Uppgifter om arrangör/förening/organisation/företag
Namn på arrangör/förening/organisation/företag

Kontaktperson

Adress

Telefon

E-post

Hos oss gäller Kompiskortet för följande

Kontaktuppgifter eller liknande som ni vill lämna men som inte får publiceras på Alvesta kommuns
hemsida*

Forts. nästa sida
Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Gärdesvägen 2

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
omsorg@alvesta.se

2(2)

Jag samtycker till att uppgifterna som lämnats på detta formulär får registreras
av omsorgsförvaltningen för administration kring föreningar/arrangörer som är
anslutna till Kompiskortet samt att de får publiceras på Alvesta kommuns
hemsida (uppgifter lämnade i fältet markerat med * får ej publiceras) i syfte att
personer med Kompiskort ska kunna kontakta föreningen/arrangören med
frågor. Du kan när som helst återkalla detta samtycke.
Uppgifterna kommer att raderas samt tas bort från hemsidan när
föreningen/arrangören inte längre är ansluten till Kompiskortet. Du har rätt att få
upplysningar om hur dina uppgifter behandlas och kan begära ett utdrag över
dina personuppgiftsbehandlingar. Du kan även begära att få dina uppgifter
rättade och i vissa fall raderade. Kontakta i så fall omsorgsnämndens
dataskyddssamordnare via e-post (omsorg@alvesta.se) eller brev
(Omsorgsnämnden, Centralplan 1, 342 80 Alvesta). Du kan även kontakta vårt
dataskyddsombud via e-post dataskydd@sydarkivera.se.
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du tycker att vi
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

