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SAMTYCKE TILL UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL ARBETSGIVARE

Namn Personbeteckning

Nödvändiga uppgifter för att besätta en arbetsplats är 
 1. arbetssökandens namn och kontaktuppgifter, modersmål, övriga språkkunskaper och medborgarskap 
 2. arbetssökandens utbildning och avlagda yrkesexamina och till nödvändiga delar deras innehåll och vitsord 
 3. tidigare anställningar plus uppgifterna i arbetsintyg 
 4. fullgjord värnplikt 
 5. specialkompetens, arbets- och utbildningsönskemål samt den arbetssökandes egenhändigt uppgjorda 

jobbsökarpresentation för arbetsgivare 
 6. information om att personen har varit arbetslös arbetssökande fortgående utan avbrott under de 12 föregående 

månaderna, för att utreda förutsättningarna att ingå arbetsavtal på viss tid i enlighet med 1 kap. 3 a § i 
arbetsavtalslagen och 1 kap. 4 a § i lagen om sjöarbetsavtal 

 
Jag samtycker till att uppgifter som är nödvändiga för besättande av arbetsplatser får  utlämnas till arbetsgivare.

Jag samtycker inte till att uppgifter som är nödvändiga för besättande av arbetsplatser får utlämnas till arbetsgivare.

Försöksområdets kommun sparar informationen om samtycke eller vägran i sitt kundinformationssystem.  
Kunder har rätt att granska sina kunduppgifter som finns i informationssystemet. 
Samtycket gäller tills vidare. Samtycket kan ändras eller tas tillbaka när som helst genom att kontakta försöksområdets 
kommun. 
(Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 14 § 4 mom. samt lagen om offentlig arbetskrafts- och 
företagsservice 13 kap. 6 §)
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Nödvändiga uppgifter för att besätta en arbetsplats är
arbetssökandens namn och kontaktuppgifter, modersmål, övriga språkkunskaper och medborgarskaparbetssökandens utbildning och avlagda yrkesexamina och till nödvändiga delar deras innehåll och vitsordtidigare anställningar plus uppgifterna i arbetsintygfullgjord värnpliktspecialkompetens, arbets- och utbildningsönskemål samt den arbetssökandes egenhändigt uppgjorda jobbsökarpresentation för arbetsgivareinformation om att personen har varit arbetslös arbetssökande fortgående utan avbrott under de 12 föregående månaderna, för att utreda förutsättningarna att ingå arbetsavtal på viss tid i enlighet med 1 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen och 1 kap. 4 a § i lagen om sjöarbetsavtal 
Nödvändiga uppgifter för att besätta en arbetsplats ärarbetssökandens namn och kontaktuppgifter, modersmål, övriga språkkunskaper och medborgarskaparbetssökandens utbildning och avlagda yrkesexamina och till nödvändiga delar deras innehåll och vitsordtidigare anställningar plus uppgifterna i arbetsintygfullgjord värnpliktspecialkompetens, arbets- och utbildningsönskemål samt den arbetssökandes egenhändigt uppgjorda jobbsökarpresentation för arbetsgivareinformation om att personen har varit arbetslös arbetssökande fortgående utan avbrott under de 12 föregående månaderna, för att utreda förutsättningarna att ingå arbetsavtal på viss tid i enlighet med 1 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen och 1 kap. 4 a § i lagen om sjöarbetsavtal
Nödvändiga uppgifter för att besätta en arbetsplats ärarbetssökandens namn och kontaktuppgifter, modersmål, övriga språkkunskaper och medborgarskaparbetssökandens utbildning och avlagda yrkesexamina och till nödvändiga delar deras innehåll och vitsordtidigare anställningar plus uppgifterna i arbetsintygfullgjord värnpliktspecialkompetens, arbets- och utbildningsönskemål samt den arbetssökandes egenhändigt uppgjorda jobbsökarpresentation för arbetsgivareinformation om att personen har varit arbetslös arbetssökande fortgående utan avbrott under de 12 föregående månaderna, för att utreda förutsättningarna att ingå arbetsavtal på viss tid i enlighet med 1 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen och 1 kap. 4 a § i lagen om sjöarbetsavtal
Försöksområdets kommun sparar informationen om samtycke eller vägran i sitt kundinformationssystem. 
Kunder har rätt att granska sina kunduppgifter som finns i informationssystemet.
Samtycket gäller tills vidare. Samtycket kan ändras eller tas tillbaka när som helst genom att kontakta försöksområdets kommun.
(Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 14 § 4 mom. samt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 13 kap. 6 §)
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