
Intyg om avgiftsbefrielse för GYSM:20

skolmåltid för gymnasieelev

 Personnummer

Postnummer och Postort Telefonnummer

Gymnasieprogram

Program

Intyg

Ifyllt och undertecknat intyg skickas till:

Lomma kommun
Lärcentrum
234 81 Lomma

Intyget ska vara inskickat senast den 15 september respektive 15 februari för den termin intyget gäller.

Gäller termin

Adress

E-postadress

Härmed intygas att ovanstående elev under den termin som anges nedan ej tar del av den skolmåltid eller matersättning som 

utbildningsanordnaren erbjuder.

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.

Underskrift av vårdnadshavare eller myndig elev

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Gymnasieelev som är folkbokförd i Lomma kommun och som tar del av den skolmåltid som skolan/utbildningsanordnaren erbjuder skall betala 800 kr 

per termin till sin hemkommun. Beslutet gäller såväl elev vid kommunal- som fristående gymnasieskola (Kommunfullmäktige § 100/20191205)

För att kunna avgöra eventuell avgiftsbefrielse för elev som inte tar del av den skolmåltid som skolan/utbildningsanordnaren erbjuder behöver 

nedanstående uppgifter lämnas till hemkommunen. Tänk på att intygen måste skickas in för varje termin.

Elevens personuppgifter

Årskurs Klass

Skolans namn

Förnamn  och efternamn

Namnförtydligande Namnförtydligande

Kontaktperson

Tel nr E-post

Ort och datum

Underskrift av utbildningsanordnaren

Ort och datum



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

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. 

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.
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