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Träblås

Ansökan till önskat instrument

Ansökningsdatum

Målsmans underskrift

Skicka ansökan till: 
Haninge musikskola 
136 81 Haninge

Välj önskat instrument (1) och ett alternativ (2)

Stråk

Jag är nybörjare Om du svarat nej, ange hur många år du spelat

Musikskolans avgifter: se www.haninge.se/musikskolan

Personuppgiftslagen  
  
Enligt personuppgiftslagen (PuL) får kommunen behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter 
i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. 
 
Enligt PuL är det förbjudet att behandla känsliga uppgifter såsom till exempel hälsa om inte uttryckligt samtycke ges. 
  
För ytterligare information om detta hänvisas till personuppgiftsansvarige i Haninge kommun.  
  
Personuppgiftsansvarig för kultur- och fritidsfrågor i Haninge kommun:   
Kultur och fritidsnämnden 
136 81 HANINGE. 
E-post: kultur&fritid@haninge.se  
Växel: 08-606 70 00 
Kommunens organisationsnummer är 212000-0084.  
  
Enligt PuL är den personuppgiftsansvarige (i detta fall kultur- och fritidsnämnden) skyldig att till var och en som 
ansöker om det, en gång per kalenderår, gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökanden behandlats eller inte.

Fiol

Rockband

Altfiol Cello Kontrabas

OboeTvärflöjt Klarinett Saxofon Fagott

Blockflöjt

Gitarr, elgitarr eller elbasKör

Piano, keyboard eller synt

Sång

Dragspel

Ja Nej

Slagverk

Elevens namn Personnummer

Adress Postnummer Postadress

Övriga, önskemål Finns de valda instrumentet i hemmet?

SkolaTelefon, bostad Telefon, målsman dagtid Klass

Bleckblås (Kornett, trumpet, althorn, valthorn, baryton, trombon, tuba).
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Bleckblås (Kornett, trumpet, althorn, valthorn, baryton, trombon, tuba).
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Välj önskat instrument (1) och ett alternativ (2)
Välj önskat instrument (1) och ett alternativ (2)
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Stråk
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Jag är nybörjare
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Musikskolans avgifter: se www.haninge.se/musikskolan
Personuppgiftslagen 
 
Enligt personuppgiftslagen (PuL) får kommunen behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att arbetsuppgifteri samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.Enligt PuL är det förbjudet att behandla känsliga uppgifter såsom till exempel hälsa om inte uttryckligt samtycke ges.
 
För ytterligare information om detta hänvisas till personuppgiftsansvarige i Haninge kommun. 
 
Personuppgiftsansvarig för kultur- och fritidsfrågor i Haninge kommun:  
Kultur och fritidsnämnden
136 81 HANINGE.E-post: kultur&fritid@haninge.se 
Växel: 08-606 70 00Kommunens organisationsnummer är 212000-0084. 
 
Enligt PuL är den personuppgiftsansvarige (i detta fall kultur- och fritidsnämnden) skyldig att till var och en somansöker om det, en gång per kalenderår, gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökanden behandlats eller inte.
Informationstext om personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen  Enligt § 10 Personuppgiftslagen (PuL) får kommunen behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att arbetsuppgifteri samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.Enligt § 13 PuL är det förbjudet att behandla känsliga uppgifter såsom t ex hälsa om inte uttryckligt samtycke ges (§ 15 PuL). För ytterligare information om detta hänvisas till personuppgiftsansvarige i Haninge kommun.  Personuppgiftsansvarig för kultur- och fritidsfrågor i Haninge kommun:  Kultur och fritidsnämnden136 81 HANINGE.E-post: kultur&fritid@haninge.se Växel: 08-606 70 00Kommunens organisationsnummer är 212000-0084.  Enligt 26 § PuL är den personuppgiftsansvarige (i detta fall kultur- och fritidsnämnden) skyldig att till var och en somansöker om det, en gång per kalenderår, gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökanden behandlats eller ej.
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