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Överenskommelse mellan frivillig och Hjo kommun 
 

All verksamhet i Hjo kommun bygger på kommunens värdegrund: Det goda mötet. Som 
frivillig inom Hjo kommun bidrar jag till att skapa goda möten genom ett öppet och 

välkomnande förhållningssätt. Verksamheterna i kommunen ska bidra till att utveckla Hjo 
för Hjoborna.  

 
Härmed intygar jag att jag fått information om, förstår, och förhåller mig till följande: 
 

• Hjo kommuns värdegrund, och att uppdraget är politiskt och religiöst neutralt. 
Som frivillig får jag inte försöka påverka de jag kommer i kontakt med, i religiösa 
eller politiska frågor. 

• Att uppdraget jag utför är frivilligt och oavlönat. 

• Att jag avger en tystnadsförsäkran. Det innebär att jag inte för vidare personliga 
förtroenden eller uppgifter om personliga förhållanden som jag får vetskap om i 
mitt frivilliguppdrag. Det innebär också att jag inte fotar eller filmar under 
pågående uppdrag. Tystnadsförsäkran gäller även efter avslutat uppdrag. 

• Jag befattar mig inte med enskilda personers eller uppdragsgivares egendom 
eller tillhörigheter; t.ex. pengar, värdehandlingar, telefoner eller nycklar. 

• Jag utför inte uppgifter som jag vet annars skulle utföras av ordinarie personal. 

• Jag lämnar utdrag från belastningsregistret för de uppdrag som så kräver. 

• Jag är medveten om att jag kan skiljas från mitt uppdrag om jag inte följer 
överenskommelserna ovan, samt att jag själv kan avsluta dem när jag vill. 

• Som frivillig i Hjo kommun är jag försäkrad genom Hjo kommuns 
olycksfallsförsäkring. 

• Jag har tagit del av bifogad information om behandling av personuppgifter. 
 
  
Klipp av talongen och lämna till kommunens frivilligsamordnare. 
 

Uppdrag  

Namn  

Telefon  

Adress  

E-post  

Datum  Underskrift  

 
 
Registerutdrag Avslutat uppdrag (Datum): ____________________ 
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Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och 
eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra 
skyldigheter gentemot dig som registrerad. 

• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Kommunstyrelsen i 
Hjo kommun. 

• Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att kunna ansluta dig till 
frivilligverksamheten. Om det gäller ett avtal och du inte lämnar dina personuppgifter kan det 
få den påverkan att du inte kan ingå något avtal. 

• Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på Artikel 6B i Dataskyddsförordningen, Behandlingen 
är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på 
begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 

• De som får ta del av dina personuppgifter är Frivilligsamordnaren och de som arbetar inom 
frivilligverksamheten. 

• Lagringstiden för personuppgifter är 5 år efter det att personakten avslutats. 
• Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller 

radering av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling. 
• Som registrerad har du rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar 

lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades. 
• Hjo kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut 

information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger. 
• Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt 

att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. 
• Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina 

personuppgifter till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Besök www.imy.se för 
mer information. 

• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post 
dataskyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter Tfn. 0500-49 80 00  

http://www.imy.se/
mailto:dataskyddsombud@skovde.se

