Utbildningsförvaltningen
Val till förskoleklass

Töm formuläret

Barnets personuppgifter
Barnets efternamn

Barnets förnamn

Personnummer
år
mån
dag

Adress

nr

Telefon

Postnummer och postort

Fritidshem

Modersmål

Om barnet behöver plats på fritidshem görs anmälan på
familjehemsportalen alt. särskild blankett.

Ansökan om modersmålsundervisning görs på särskild blankett.

Nuvarande förskola:

Har barnet nu plats i förskola
ska platsen sägas upp.

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Efternamn, förnamn

Efternamn, förnamn

Telefon dagtid
Personnummer
år
mån dag

Telefon dagtid
Personnummer
år
mån dag

nr

nr

Telefon kvällstid

Telefon kvällstid

Adress

Adress

Postnummer

Postort

Postnummer

E-postadress

Postort

E-postadress

Önskemål om skola inför placering i förskoleklass
1.

2. 3.

Vårdnadshavarnas underskrifter:
Datum: DatXP

Namn Namn

Blanketten skickas, senast den 15 februari 201, till
Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona
I samband med att Du lämnar uppgifter på blanketten medger Du att dessa får användas vid behandling av din anmälan. Enl §§ 26
och 27 i personuppgiftslagen har du rätt att , på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

Landskrona stad
Stadshuset
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7

Tfn 0418-47 00 00

Bankgiro 868-6123

utb@landskrona.se
www.landskrona.se

Org.nr 212000-1140

Utbildningsförvaltningen

Information enligt artikel 13, Dataskyddsförordningen
Vi behöver behandla uppgifter om dig för att handlägga din ansökan. De uppgifter vi
behöver är personnummer, namn, klass, skola, adress, telefonnummer, namn och
personnummer på vårdnadshavare, e-postadress. 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.
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.
Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter se:
www.landskrona.se/personuppgifter

