ANSÖKAN ENLIGT SoL
Socialtjänstlagen
1. DINA PERSONUPPGIFTER
Namn (sökande)

Personnummer (12 siffror)

Adress

Portkod

Telefonnummer (dagtid)

Postnummer och ort

2. UPPGIFTER OM DIN FÖRETRÄDARE
God man

Förvaltare

Ombud

Framtidsfullmaktshavare

Behörig anhörig enl. föräldrabalken

Namn
Adress
Postnummer och ort

3. VAD BEHÖVER DU STÖD MED?
Beskriv vad du behöver stöd med.

Telefonnummer, dagtid

4.

FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnar är fullständiga och sanningsenliga.
Jag vet om att jag är skyldig att omgående meddela staden ändrade förhållanden som kan påverka mitt beslut.
Jag är informerad om att staden kan hämta uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
Sökande/ Ställföreträdare/ Ombud
______________________________________________
Namnförtydligande

Datum:
___________________

Stadsdelsnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Stadsdelsnämnden behandlar dina
personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan
tillämplig lagstiftning.
I den till ansökan bifogade blanketten finns all den information om personuppgiftshanteringen som
stadsdelsnämnden är skyldig att lämna.
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Bilaga till ansökan enligt SoL eller
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Information om behandling av personuppgifter
Stadsdelsförvaltningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som
exempelvis namn, personnummer, adress och övriga uppgifter som lämnas under utredning.
Syftet med en sådan behandling är att kunna handlägga din ansökan eller inkommen anmälan,
fatta beslut om bistånd eller insats, genomförande och uppföljning av insatsen enligt
socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Uppgifterna kan
även användas vid tillsyn, förmedling av plats i särskilda boendeformer, utvärdering och
kvalitetssäkring.
De uppgifter som behandlas är sådana du själv har lämnat till stadsdelsförvaltningen.
Stadsdelsförvaltningen kan också behöva inhämta uppgifter från andra myndigheter. För att vi
ska kunna spara och behandla personuppgifter måste det finnas stöd i lagen. Det lagliga
stödet för att behandla personuppgifter kan bero på olika omständigheter. För
stadsdelsförvaltningen finns det stöd i lagen när det är nödvändigt för att utföra en uppgift av
allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning och på grund av rättslig förpliktelse 1.
Lagar som reglerar personuppgiftshanteringen är lagen (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten.
Dina uppgifter kommer som huvudregel att sparas i fem år efter att sista anteckningen
gjordes, därefter gallras de. Om du är född den femte, femtonde eller tjugofemte i månaden,
kommer dina uppgifter sparas för forskning av hänsyn till regler om undantag från gallring.
Därutöver finns särskilda bestämmelser om gallring för ärenden i särskilda situationer
rörande barn.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med personer som behöver uppgifterna
för att kunna handlägga ärendet och för att utföra sina arbetsuppgifter. Det kan vara din
handläggare, administrativ personal, person som arbetar med uppföljning, externa utförare
och personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med andra
utomstående, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Socialtjänsten är exempelvis
skyldig att på begäran lämna uppgift om utgiven ekonomisk hjälp till andra myndigheter
såsom Skatteverket och Försäkringskassan.
Personuppgiftsansvarig är den stadsdelsnämnd som handlägger ditt ärende. Du har rätt att
ansöka om registerutdrag, begära rättelse eller radering av dina uppgifter samt för att begära att
vi begränsar behandlingen. Detta gör du enklast genom att kontakta oss. Du hittar
Den verksamhet som en kommun bedriver inom ramen för sin befogenhet är av allmänt intresse. En uppgift av
allmänt intresse betyder att uppgiften ska regleras i EU-rätt eller svensk rätt. Det innebär att uppgiften måste
följa av lag eller annan författning eller av ett beslut som meddelats med stöd av lag eller annan författning.
Rättslig förpliktelse betyder att det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste
behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.
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kontaktuppgifter till stadsdelsförvaltningen och till stadsdelsförvaltningens dataskyddsombud
på webbsidan Dataskyddsombud, Stockholms stads webbplats. Har du klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten.
Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så
kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.
Sekretessbelagda uppgifter lämnas inte ut om det inte finns stöd för detta i lag, alternativt att
du har lämnat samtycke till utlämnandet.

