Utbildningsförvaltningen

Ansökan om ersättning för skadade GLASÖGON
Sökandes namn

Klass

Skola

Fullständig adress

Postnr

Ort

Ansökan avser ersättning för

 reparation

 1 glas

 båge

 båge + 1 glas  nya glasögon

Kostnad: ................................................................

 2 glas

Kvitto på erlagd kostnad skall bifogas

De skadade glasögonen inköptes år .................. och kostade då .............................. kronor
Det nyinköpta är av

Bidrag från landstinget har

 motsvarande kvalitet och utförande som de skadade
 högre kvalitet än de skadade

 sökts. Erhållen bidragssumma ......................................
 icke sökts
 Hemförsäkring finns

Inköp av motsvarande kvalitet skulle ha kostat

Från försäkringsbolaget utgår ersättning med

.................................... kronor

................................. kronor
Försäkringsbolag: ..........................................................
Försäkringsnummer: .....................................................
Självrisk: ..................................................... kronor



Hemförsäkring saknas

Beskriv händelseförloppet! Skadan inträffade den ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är fullständiga och sanningsenliga
Landskrona den ........./.......... 20........
..................................................................................................
Underskrift av den sökande

...................................................................................
Underskrift av förälder/vårdnadshavare till omyndig



Ansökan tillstyrkes

.......................................................................................................................



Ansökan avstyrkes

.......................................................................................................................

............................................................................
Rektor

Yttrande av lärare: .........................................................................................

Beslut:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Landskrona stad
Stadshuset
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7

Tfn 0418-47 00 00
Fax 0418-47 41 00
XWE@landskrona.se
www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Org.nr 212000-1140

Utbildningsförvaltningen

Information enligt artikel 13, Dataskyddsförordningen
Den personuppgiftsansvariga är utbildningsnämnden som du når genom Landskrona
stads växel på telefonnummer 0418 – 47 00 00
Landskrona stads dataskyddsombud når du på telefon 0418 – 47 00 00.
Vi behöver behandla uppgifter om dig för att handlägga din ansökan. De uppgifter vi
behöver är namn, klass, skola, adress, namn på vårdnadshavare till omyndig elev. Den
rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning.
Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av
offentlighetsprincipen.
Vi lagrar dina uppgifter så länge vi behöver dem för att kunna hantera ärendet.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har
också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade förutsatt att det inte står i
strid med offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära begränsning av
eller invända mot behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan vi inte
behandla din ansökan.
För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter se:
www.landskrona.se/personuppgifter

