
Uppsägning av UMU:19

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Uppgifter om elev

Vårdnadshavares underskrift   (vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter)

Ifylld blankett lämnast till skoladministratören på elevens skola

Ny ansökan om modersmålsundervisning

*  Om platsen sägs upp kan du ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn till nästa läsår.

*  Det är vårdnadshavarens ansvar att lämna in ansökningsblankett i tid till skolan.

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Personnummer

Nuvarande klass

Elevens namn

Nuvarande skola

modersmålsundervisning

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra 

skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 

personuppgifter är rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt 

att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära 

rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom 

att kontakta oss på barn-utbildningsnamnd@lomma.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.barnochutbildningsnamnden@lomma.se. Om du har 

klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten

Datum Vårdnadshavares underskrift

Datum Vårdnadshavares underskrift
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