Faderskapsanmälan
* Obligatoriska fält

0 Information till sökande
0.1 *
Jag godkänner genom användandet av denna tjänst att
Svalövs Kommun hanterar mina personuppgifter i enlighet
med Dataskyddsförordningen.

1 Faderskapsanmälan
1.1 Hur lever ni tillsammans?* (Du kan endast välja ett alternativ)
Inte sammanboende
Sammanboende
1.2 Är barnet fött?* (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja

Nej

1.3 Om ja, ange födelsevikt
1.4 Om ja, ange var barnet är fött
1.5 Om nej, ange beräknat datum
1.6 Har ni fått IVF behandling?* (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja

Nej

1.7 Ska ni ha gemensam vårdnad?* (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja

Nej

1.8 Barnets personnummer
1.9 Barnets förnamn
1.10 Barnets efternamn
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2 Föräldrarnas uppgifter
2.1 Personnummer*
2.2 Fullständigt namn*
2.3 Adress*
2.4 Postnummer*
2.5 Ort*
2.6 E-post*
2.7 Telefon*
2.8 Personnummer*
2.9 Fullständigt namn*
2.10 Adress*
2.11 Postnummer*
2.12 Ort*
2.13 E-post
2.14 Telefon
2.15 Finns det behov för tolk?* (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja
Nej
2.16 Om ja, ange vilket språk

Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift
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Anvisningar för blankett

Information till sökande

Här kan ni anmäla faderskap.
Ni som föräldrar kan bekräfta faderskapet innan
eller efter barnet föds.
När faderskapet är fastställt förs pappans namn in i
personakten för barnet hos
folkbokföringsmyndigheten. Det blir också möjligt för
barnet att få pappans efternamn om ni så önskar.
När ni fyllt i e-tjänsten kontaktar vi er för en besökstid
så snart som möjligt.

Information om behandlingen av dina
personuppgifter genom användandet
av e-tjänsten
Ändamål/ syfte med hanteringen
Dina personuppgifter kommer att användas för att
socialnämnden ska kunna handlägga ditt ärende.
Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig och
ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter
enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan kontakta
personuppgiftsansvarig via kommunens växel,
0418-47 50 00.
Rättsliga grunden för
personuppgiftsbehandlingen
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina
personuppgifter genom tjänsten är
myndighetsutövning. Gallring av personuppgifter
hanteras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Läs mer om hur Svalövs kommun hanterar dina
personuppgifter

Anvisningar för fält

0.1

Beskrivning

Jag godkänner genom användandet av denna
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tjänst att Svalövs Kommun hanterar mina
personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen.

1 Faderskapsanmälan

Anvisningar för fält

1.1 Hur lever ni tillsammans?

Beskrivning

Inte sammanboende

Sammanboende

1.2 Är barnet fött?

Beskrivning

Ja

Nej

1.6 Har ni fått IVF behandling?

Beskrivning

Ja

Nej

1.7 Ska ni ha gemensam vårdnad?

Beskrivning

Ja

Nej

2 Föräldrarnas uppgifter
Personuppgiftslagen (PuL) - Samtycke
Enligt personuppgiftslagen kan vi inte registrera dina
uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du använder
webbformuläret nedan och skickar in din
intresseanmälan så samtycker du till att Svalövs

Sida 4 av 5

kommun får registrera och lagra dina uppgifter.
Svalövs kommun är personuppgiftsansvarig och
ytterst ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett
korrekt sätt. Vill du veta vilka uppgifter som
registrerats om dig, har du rätt att gratis få veta detta
en gång per kalenderår. För att ta del av det
registrerade måste du göra en skriftlig ansökan som
du undertecknar själv.

2.15 Finns det behov för tolk?

Beskrivning

Ja

Nej

3 Sammanfattningssida

4 Tacksida
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