Önskemål om skolplacering i förskoleklass 2019
Person‐ och kontaktuppgifter
Barnet
Barnets namn:

Barnets personnummer:

Vårdnadshavare 1
Namn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer och ort:

E‐post:

Telefon:

Vårdnadshavare 2
Namn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer och ort:

E‐post:

Telefon:

Önskemål av skola
Skolprioritering nr 1:

Skolprioritering nr 2:

Skolprioritering nr 3:

Syskonförtur
Åberopar syskonförtur (gäller i F‐3)

Ja ☐

Nej ☐

Om ja, ange namn & personnummer på syskon

Fritids
Intresseanmälan för fritids

Ja ☐

Nej ☐

Underskrift
Vid delad eller gemensam vårdnad krävs underskrift från båda vårdnadshavarna
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Skicka blanketten till den skola som ni önskat i första hand. Se kontaktuppgifter på följande
adress: www.lund.se/grundskolor

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e‐post

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046‐359 50 00

www.lund.se

barnochskola@lund.se

Information om hur Lunds kommun behandlar personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Namn: Barn‐ och skolnämnden i Lunds kommun
E‐post: barnochskola@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
Barn‐ och skolnämnden i Lunds kommun samlar in och lagrar dessa
personuppgifter för att kunna administrera ditt önskemål om skolplacering. De
behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och
radering/arkivering.
Gallringsfrist
Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt elevregister. Dina
personuppgifter kommer att hanteras av barn ‐ och skolförvaltningen. Barn‐
och skolförvaltningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat
längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är
inaktuella och därefter raderas/arkiveras enligt gällande
dokumenthanteringsplan.
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).
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.

