Dispensansökan

DIS:20

för utökad vistelsetid
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Personuppgifter
Barnets för- och efternamn

Personnummer

Barnets nuvarande placering

Har ni även sökt dispens för syskon?

Ja

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

För- och efternamn

Personnummer

Nej

För- och efternamn

Telefon dagtid

E-postadress

Personnummer

Telefon dagtid

E-postadress

Skäl till ansökan
Ange skälen för dispensansökan. Bifoga handlingar som styrker barnets behov av särskilt stöd i form av utökad tid i förskola/fritidshem

Vilka tider önskas

Vårdnadshavarnas underskrifter
Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sedvanlig avgift debiteras enligt maxtaxa. Dispensen är tidsbegränsad och avslutas automatisk efter den beviljade perioden. Vid behov av förlängd
dispens måste ny ansökan lämnas in. Dispensen gäller tidigast efter 30 dagar från ansökan kommit kommunen tillhanda.

Beslut av förskolechef/rektor
Gäller fr om

tom

Beviljas
Tider

Avslås
Beslutet grundar sig på:

Datum och underskrift

Blanketten skickas/lämnas till förskolechef alternativt rektor
I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter. Den informationen hittar du på baksidan av denna blankett.

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13
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 allmänt intresse. 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 barnutbildningsnamnd@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.

