Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Samtycke till informationsutbyte och godkännande av registrering av
personuppgifter inom MIA Vidare
Jag har fått information om rehabiliteringsinsatsen som jag erbjuds och om MIA Vidare.
Insatser inom MIA Vidare som jag kan delta i sker i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
kommunen och region Stockholm. MIA Vidare medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och
Samordningsförbundet Östra Södertörn. Mitt samtycke behövs för informationsutbyte mellan handläggare och för
registrering av personuppgifter för uppföljning av insatsen.
Jag lämnar härmed mitt samtycke till att min remitterande handläggare och handläggare från nedanstående
myndigheter får utbyta information om mig i samband med planering och genomförande av insatser som jag
behöver för att komma till arbete eller utbildning:
Hemkommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Region Stockholm eller annan vårdaktör
Samtycket gäller endast uppgifter som påverkar min arbetsförmåga exempelvis mitt hälsotillstånd och behov av
anpassning av praktik, arbetsträning osv. Samtycket innebär att berörda handläggare kan diskutera uppgifter utan
sekretess. Samtycket gäller från och med den dagen det undertecknas och under tiden som jag deltar i insatser
som finansieras inom ramen för MIA Vidare.
Samtycket och godkännandet är frivilligt och jag kan när som helst återkalla dessa.
Godkännande av behandling av personuppgifter
För att kunna administrera insatserna inom MIA Vidare behöver Samordningsförbundet Östra Södertörn
registrera och spara uppgifter om deltagare i en databas som heter Aventus. De insamlade uppgifterna överförs
till Statistiska Centralbyrån, SCB. SCB har i uppdrag att samla in och sammanställa statistik åt Svenska ESFrådet. SCB sparar dessa uppgifter till och med 2028-12-31.
Om du har skyddade personuppgifter kommer ditt personnummer inte att registreras och dina uppgifter
registreras anonymt.
Jag godkänner att nedanstående uppgifter får samlas in, lagras och behandlas i en databas.


Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, ersättningsform, tid för din ersättning,
utbildningsnivå, insats, datum för avslut i projektet, orsak till avslut, aktivitet vid avslut och
ersättningsform vid avslut.

Ovan nämnda uppgifter registreras under den tid som behövs för att kunna följa upp samverkansinsatsen – dock
längst till och med 2023-12-31. Om du vid någon tidpunkt återkallar ditt samtycke kommer dessa data att raderas
både i Aventus och hos SCB.
Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Personnummer

Datum

Du har rätt att få besked om de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att
begära en rättelse om något skulle vara fel. Kontakta i så fall:
Anna Lexelius, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn
E-post: anna.lexelius@haninge.se
Telefon: 08-606 85 21.
Mer information finns på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se
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