
Ansökan om trygghetslarm
Namn Personnummer

Namn (make/maka, registrerad partner, sambo) Personnummer

Adress Postnummer och ort

Mobiltelefon (sökande) Mobiltelefon (medsökande) Finns extranycklar som ska lämnas till installatör vid installation

Ja Nej

Samtycke
Genom att underteckna denna ansökan samtycker du till att dina personuppgifter som behandlas i samband med ansökan, 
beslut och utförande får kommuniceras mellan social- och äldreförvaltningen i Haninge kommun och Stockholms 
trygghetsjour, som svarar för arbetsledning i akut uppkomna situationer.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Social- och äldreförvaltningens 
personal omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Dina handlingar förvaras så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas, se bifogad bilaga.

Underskrift
Datum Sökandes underskrift

Blanketten skickas till:

Haninge kommun
Social- och äldreförvaltningen
Trygghetslarmet
136 81 Haninge

Att tänka på
Du ansvarar för att lämna tillbaka trygghetslarmsdosan när insatsen avslutas. Om du inte lämnar tillbaka trygghetslarmet till 
Haninge kommun, debiteras du kostnaden för trygghetslarmsdosan. 

Ska medsökande ha egen larmknapp

Ja Nej
Annan kontakt vid installation (Namn och telefon)

Närstående
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Kontaktuppgifter kring trygghetslarm
Om larmet inte fungerar på grund av driftstörning eller annat tekniskt fel. Ring Tunstall 
020-66 11 11.

Har du ett akut hjälpbehov ring:
070-606 20 83 - Öppen dygnet runt

Vid flytt, byte av lås eller nytt telefonnummer
Om du ska flytta, byta lås eller byter telefonnummer ansvarar du för att informera om detta.

Larmet är knutet till den adress där du bor just nu. Om du byter adress måste du ringa och 
meddela detta. En servicetekniker kommer sedan att installera larmet på din nya adress och 
byta ut larmnycklar.

Du kan även ringa det här numret om du tappat bort trygghetslarmklockan, armbandet är 
trasigt, behov av en extra larmknapp, eller något annat larmtillbehör.

Ring: 08-606 83 73 

Avslut av trygghetslarm
När trygghetslarmet avslutas du dina nycklar .

136 44 Handen

08-606 55 63
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Information av personupppgifter i Lifecare 

Äldreförvaltningen behandlar dina personuppgifter i dokumenthanteringssystemet  Lifecare. Syftet med 
behandlingen är att vi ska kunna ge dig en rättssäker och kvalitativ vård och omsorg med stöd av social-
tjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Handläggning av ansökan om riksfärdtjänst behandlas 
också i Lifecare. En del av personuppgifterna i Lifecare används för fakturering och utgör också underlag 
för officiell och intern statistik. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden myndig-
hetsutövning enligt Dataskyddsförordningen. 
 
De uppgifter om dig som vi behandlar är bl.a. namn, personnummer och adress. Även s.k. känsliga per-
sonuppgifter som rör din hälsa kan komma att behandlas samt uppgifter som har betydelse för utredning, 
beslut och uppföljning av ditt ärende. Social- och äldreförvaltningens personal omfattas av sekretess enligt 
Offentlighets- och sekretesslagen. Dina handlingar förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 
 
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. 
 
De personuppgifter som behandlas med stöd av socialtjänstlagen sparas i 5 år efter sista anteckningen för-
utom de uppgifter som avser personer födda dag 5, 15 och 25 som sparas för evigt. Personuppgifter som 
behandlas i journal med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen sparas i 10 år efter sista anteckningen, förutom 
de uppgifter som avser personer födda dag 5, 15 och 25 som sparas för evigt. Personuppgifter som be-
handlas med stöd av lagen om riksfärdtjänst sparas i 5 år efter sista anteckningen. 
 
Social- och äldreförvaltningen anlitar ett personuppgiftsbiträde, Pulsen, som är leverantör av dokumenthan-
teringssystemet och har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid 
med vad Social- och äldreförvaltningen har bestämt. 
 
Dina rättigheter
Om dina personuppgifter är felaktigt kan du begära rättelse hos Kommunen. 
 
Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som kommunen behandlar. Använd blanketten 
”Begäran om personuppgiftsutdrag” som finns på vår hemsida www.haninge.se - Kommun & politik - Blan-
ketter - Kommun och politik och lämna eller skicka den till Haninge Kommun. 
 
För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud eller 
Datainspektionen. 
 
Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter Social- och äldreförvaltningen
E-post: socialochaldreforvaltningen@haninge.se
Telefon: 08-606 70 00 
 
Kontaktuppgifter Dataskyddsombud 
E-post: Dataskyddsombud@haninge.se 
Telefon: 08-606 70 00 
 
Kontaktuppgifter till Intigritetsskyddsmyndigheten 
E-post: imy@imy.se 
Telefon: 08-657 61 00
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Kundexemplar 
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