Ansök om placering i kommunal förskola
och kommunal pedagogisk omsorg
Personuppgifter
Barnets namn

Personnummer

Gatuadress/Postadress

Telefon, bostad

Mor/Maka/Sambo/Partner, namn

Personnummer

Vårdnadshavare för barnet

Ja

E-postadress

Nej

Arbetsgivare/Skola

Telefon, arbete

Far/Make/Sambo/Partner, namn

Personnummer

Vårdnadshavare för barnet

Ja

Telefon, arbete
Gifta

Sambo

Ensamstående

Önskad förskola/familjedaghem

1

Alternativ

Ja

Önskad förskola/familjedaghem

3
Syskons placering:

2
Uppdaterad 180213

Reg. partnerskap

Tillsyn på obekväm arbetstid
Intyg från arbetsgivare krävs

Plats önskas från och med ………………
Alternativ

Mobiltelefon

E-postadress

Nej

Arbetsgivare/Skola
Civilstånd, samboförhållande

Mobiltelefon

Allmän förskola för 3-5 åringar 15 tim/vecka under terminstid
Ja
Nej

Språk:

Övriga upplysningar, som är av betydelse:

Gemensam vårdnad.
Vårdnadshavare som ej har samma folkbokföringsadress som barnet.
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

E-postadress

Telefon arbete (även riktnummer)

Namnteckning (namnteckning av båda vårdnadshavarna)
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare, namnteckning

Vårdnadshavare, namnteckning

Blanketten skickas till Barn- och skolförvaltningen (se adress nedan). OBS! En blankett per
barn.

Barn- och skolförvaltningen
Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon: 046-3598376, 046-3598321, 046-3596550, 046-3598244

Ansök om placering i kommunal förskola
och kommunal pedagogisk omsorg
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 och ditt barn 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 placering på förskola eller pedagogisk omsorg. 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
Barn- och skolnämnden hanterar dina personuppgifter hanterar dina personuppgifter i enlighet
med Dataskyddsförordningen.
Personuppgifterna kommer att behandlas därefter gallras xxx år efter xxx enligt 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.

Barn- och skolförvaltningen
Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon: 046-3598376, 046-3598321, 046-3596550, 046-3598244

