Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. Syftet med behandlingen är att hantera din
intresseanmälan och uppgifterna om dig behandlas därför på grund av rättslig förpliktelse som kommunen har för att hantera din anmälan.
Uppgifterna om dig samlas in genom din intresseanmälan. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och inom
dataskyddsområdet fram till dess att arvode utbetalats, därefter raderas dessa uppgifter.
I syfte att kunna utbetala arvode kommer även en avstämning av ditt personnummer att ske mot Skatteverkets folkbokföringsregister för att inhämta ditt fullständiga
namn.
Om du är intresserad av att bli kontaktad inför nästa val kommer personuppgifterna att sparas inför rekryteringen av det aktuella valet.
Personuppgiftsansvarig är Val- och demokratinämnden i Österåkers kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig,
för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att kontakta oss på val@osteraker.se.
Du når Österåkers kommuns dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har också möjlighet att vända dig till den statliga tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten.

Jag har tagit del av ovan text och godkänner dess innehåll och mening.

Personnummer

För- och Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-post

Jag har körkort och tillgång till bil

Vad önskar du för tjänstgöring under valet? Välj ett eller flera alternativ

Ordförande
Vice ordförande
Röstmottagare
Reserv

Vilket valdistrikt vill du tjänstgöra i?
Jag har inga särskilda önskemål
Önskemål 1

Önskemål 2

Om du har tjänstgjort vid tidigare val, vad har du i så fall tjänstgjort som?

Ordförande
Vice ordförande
Röstmottagare
Reserv
Har ej tjänstgjort tidigare

Jag är intresserad av att arbeta med förtidsröstningen
Vi har behov av röstmottagare som kan arbeta under förtidsröstningsperioden, det vill säga 24 augusti 2022 till 10 september 2022.

Jag är intresserad av att arbeta vid ett eventuellt extraval
Jag vill bli kontaktad inför kommande val (val till Europaparlamentet 2024 och allmänna valet 2026)
Övrigt / Önskemål

