Avsägelse politiskt uppdrag
Blankett

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Sävsjö kommun avser att behandla de personuppgifter som lämnas i den här blanketten för att kunna entlediga dig
som förtroendevald från ditt politiska uppdrag. Vid handläggningen av ert entledigande registreras de
personuppgifter som lämnas i den här blanketten i det ärendehanteringssystem som kommunledningskontoret
använder samt kommunstyrelsens personalsystem. Namn, partibeteckning och födelsedata används för att
kontrollera informationen i personalsystemet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som
behandlas och samlas in av kommunkansliet. Den rättsliga grunden för behandlingen av era personuppgifter utgörs
av allmänt intresse. Uppgifterna som lämnas bevaras för evig tid och arkiveras enligt offentlighetsprincipen gällande
insyn i kommunal och statlig verksamhet, andra kapitlet i offentlighets- och sekretesslag (2009:400), samt tillämpliga
bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt arkivlagen (1990:782). Personuppgifterna kommer inte att
överföras till tredje land men dina uppgifter kan komma att delas inom kommunen. Du har rätt att kontakta Sävsjö
kommun för att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att begära att få felaktiga
uppgifter rättade, begära överföring eller begära att vi begränsar behandlingen. Det gör du genom att kontakta
Sävsjö kommuns växel på telefonnummer 0382-152 00 eller via mejl: kommun@savsjo.se. Sävsjö kommuns
dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet på telefonnummer 0380- 51 75 50 eller mejl,
dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se. Du har rätt att
lämna klagomål till Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Begäran om avsägelse från politiskt uppdrag
Namn

Partitillhörighet

Födelsedata

Härmed avsäger jag mig från mina politiska uppdrag som:
Ange uppdrag samt vilka organ det gäller:

Efter att jag har entledigats från ovanstående uppdrag
innehar jag inga fler förtroendeuppdrag inom Sävsjö kommun.
Efter att jag har entledigats från ovanstående uppdrag innehar jag fortfarande
följande förtroendeuppdrag inom Sävsjö kommun:
Ange kvarstående uppdrag:

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

Mejl

Webbplats

Djurgårdsgatan 1

576 80 Sävsjö

0382-152 00

0382-152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se

Avsägelse politiskt uppdrag
Blankett

Underskrift (fysisk underskrift)

Datum

Ifylld blankett skickas till:
Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
Ditt uppdrag som förtroendevald gäller fram tills det datum då kommunfullmäktiges
beslut att entlediga dig har justerats. 21 dagar efter att protokollet har tillkännagivits
så har beslutet även vunnit laga kraft.

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

Mejl

Webbplats

Djurgårdsgatan 1

576 80 Sävsjö

0382-152 00

0382-152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se

