ÖNSKEMÅL OM UTFÖRARE FÖR HEMTJÄNST OCH/ELLER TRYGGHETSLARM

Handlingen skickas till:
Södertälje kommun
Myndigheten för äldre och
personer med funktionsnedsättning
Lunagallerian 4, plan 7
151 89 Södertälje

Datum:

Mitt önskemål om utförare gäller:
Hemtjänst
Trygghetslarm
Är du beviljad hemtjänst och trygghetslarm blir det samma utförare för båda dina insatser.
Dina uppgifter:
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer och -ort

Person vi kan kontakta vid frågor eller byte av leverantör (anhörig, vän eller annan närstående).
Namn

Telefonnummer

Kryssa i ditt val
Du kan, om du vill, rangordna dina önskemål om utförare från ett till tre, där ett är det alternativ du
helst vill ha. Om du inte kan få ditt förstahandsval, får du en annan utförare tills det finns utrymme
för dig hos den utförare du önskat. Om blanketten inte kommer in inom två veckor från det att den
skickades till dig utser vi en utförare åt dig. Information om utförarna finns på sodertalje.se/aldreval
Jag vill att följande utförare ansvarar för hemtjänst och/eller trygghetslarm hos mig:
Eveo
Attendo

Trea Assistans & Hemtjänst AB
Hemtjänst Södertälje kommun
Jag vill att kommunen väljer hemtjänst

Undertecknas av dig själv eller din gode man eller förvaltare.
Datum

Underskrift

Södertälje kommun, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, 151 89 Södertälje,
Växel: 08-523 010 00, www.sodertalje.se

Social- och omsorgskontoret

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Det är ditt namn, ditt personnummer, din
adress, dina övriga kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt hemförhållande, din hälsa och ditt behov
av hjälp och stöd. Syftet med detta är att kunna utföra våra arbetsuppgifter inom socialtjänstens och
arbetsmiljöns område. Om du inte lämnar in dina uppgifter kommer vi inte att kunna utföra ditt
beslut om insats.
Vi har fått dina uppgifter från dig och dem du eventuellt godtagit som uppgiftslämnare. Vi följer alltid
integritetslagstiftningen när vi behandlar personuppgifter. Den rättsliga grunden är att vårt uppdrag
innebär fullgörande av uppgifter av allmänt intresse och att vi ska kunna utföra ditt beslut om insats.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver göra det, utifrån arkiveringslagstiftningen.
De personuppgifter vi behandlar om dig är sekretessbelagda. Vi kan även bli tvungna att dela dina
personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig
att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är:
Äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun
151 89 Södertälje
Org. nr. 212 000-0159
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Det kan
handla om att:




begära rättelse eller överföring
begära att vi begränsar behandlingen
göra invändningar eller begära att vi raderar dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 08-523 010 00.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sodertalje.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos
Datainspektionen:
Datainspektionen
Box 8814
104 20 Stockholm

Södertälje kommun, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, 151 89 Södertälje,
Växel: 08-523 010 00, www.sodertalje.se

