
 

AME - Arbetsmarknadsenheten 

Integration 

 

 

 

Anmälan skickas till: AME, Broholmsgatan 5, 522 33 Tidaholm, eller via e-post hejsansprakvan@tidaholm.se.  

  Vid frågor ring 0766 98 55 92. Du kan också lämna in din anmälan direkt till Arbetsmarknadsenheten.  

  Läs mer på www.tidaholm.se/hejsanspråkvän där du också kan göra din anmälan elektroniskt. 

 

 

Anmälan – Hejsan språkvän! 
 

 

         Jag vill ha en språkvän för att öva på svenska språket och lära mig mer om Sverige 

         Jag vill bli en språkvän för att lära mig mer om andra kulturer än den svenska 

 

 Förnamn   Efternamn 

   

 

Adress 
•   

Postnummer 
•   

Ort 

 •   •   

 

Mobiltelefon •  E-postadress 

 •   

 

Vilket år är du född? 

  

Om ni är en familj, hur gamla är barnen? 

   

 

Kön  •  Språkkunskaper 
 

Kvinna 
 

Man •   

 

 

Fritidsintresse 

 

 
 

Hur ofta tänker du att ni skulle kunna träffas? 

 

 
 

Övrigt – Ange gärna om du har önskemål kring matchning  

 

 

 

 

Notifieringar 
 

Jag vill bli notifierad/kontaktad via e-post 

Jag vill bli notifierad/kontaktad via SMS 

 Besök vår Instagramsida: ”Hejsan språkvän Tidaholm” 

mailto:hejsansprakvan@tidaholm.se
http://www.tidaholm.se/
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Information om 

personuppgiftsbehandling 
• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är social- 

och omvårdnadsnämnden i Tidaholms kommun.  

• Kommunens dataskyddsombud kan kontaktas på dataskydd@tidaholm.se 

•  eller 0515-88 58 59. 

• Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kunna matcha olika 

personer med varandra och förmedla kontaktuppgifter i aktiviteten ”Hejsan 

språkvän”.  

• Laglig grund för behandlingen är samtycke. 

• Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är tjänstepersoner vid 

integrationsenheten i Tidaholms kommun. Då kommunen är en myndighet kan 

skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man även följa av lag om inte 

grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet. 

• Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part förutsatt att 

vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 

uppgifter till ett land utanför EU/EES. 

• Personuppgifterna lagras fram till så länge Tidaholms kommun driver aktiviteten 

”Hejsan språkvän”. 

• Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller 

radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den 

registrerade samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen. 

• Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt 

möjligt att föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. 

• Registrerad har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta 

påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket 

återkallades. 

• Registrerad har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 
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