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Postadress Besöksadress Telefon äxel Internetadress  e-post 
Box 41 Stora Södergatan 49 046-359 50 00  www.lund.se modersmal@lund.se 
221 00 Lund 222 23 Lund  

Anmälan till kurser i Modersmål 
Elevens efternamn Elevens förnamn 
  

Personnummer Telefonnummer 
  

Adress Mobilnummer 
  

Postadress E-postadress 
  

Gymnasieskola Klass 
  

Eleven önskar läsa följande språk (endast ett språk) 
 

Har fått betyg i årskurs 9: Ja ☐   Nej ☐ 
 
Markera endast en kurs: 
☐Modersmål 1, 100 poäng 
☐Modersmål 2, 100 poäng 
☐Modersmål Aktiv tvåspråkighet, 100 poäng 
Elevens underskrift Förälders/vårdnadshavares underskrift 
  

Datum 
 

 

Ifylls av skolan 
Minuter modersmålsundervisning som beställs 
 

Eventuella kommentarer 
 

Gymnasieskolans rektor Datum 
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Postadress Besöksadress Telefon äxel Internetadress  e-post 
Box 41 Stora Södergatan 49 046-359 50 00  www.lund.se modersmal@lund.se 
221 00 Lund 222 23 Lund  

Personuppgiftsansvarig 
Namn: Utbildningsnämnden 
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se 
 
Typer av personuppgifter som behandlas 
De typer av personuppgifter vi behandlar om dig är: namn, adress, personnummer, e-post och 
telefon. 
 
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen 
Utbildningsnämnden i Lunds kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för att kunna 
administrera din ansökan. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, 
överföring, radering och arkivering.  
 
Laglig grund för att behandla dina personuppgifter 
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e) GDPR). 
 
Gallringsfrist 
Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.  
Vi bevarar personuppgifter i enlighet med vår arkiveringsskyldighet. 
Personuppgifterna kommer att behandlas och gallras efter avslutad skolgång i enlighet med 
gällande dokumenthanteringsplan.  
 
Mer information 
Om du vill veta mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer på 
lund.se/gdpr. 
Du har rätt att begära rättelse av, begränsning av samt tillgång till dina personuppgifter. För 
mer information, skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@lund.se.
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