Utbildningsnämnden
Gymnasieantagningen
ANSÖKAN OM BIDRAG TILL LÄROMEDEL OCH SKOLMÅLTIDER
Personuppgifter
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer inklusive riktnummer

Hemkommun

E-postadress

Utbildning
Skolans namn

Utbildning (program eller dylikt)

Skolort

Årskurs

Klass

Ansökan
Ansökan avser:  Hela läsåret ________________ höstterminen ______________ vårterminen____________
 Jag ansöker om bidrag för läromedel. Max bidrag 3160:-/termin
eller 6320:-/läsår.

Redovisa kvitto!

 Jag ansöker om bidrag för skolmåltider.
Max bidrag 2934:-/termin

Summa ______________ kronor

Underskrift

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ifylles av Gymnasieantagningen
Bidrag beviljat för  Läromedel

Bidrag beviljat för  Skolmåltider

Summa _________

Summa _________

Kvitto har lämnats för läromedel under
 höstterminen
 vårterminen

Avslag:_______________________________________________________________________________
Beslutsdatum
Postadress
Box 138
221 00 LUND

Beslutsfattarens namnteckning

Besöksadress
Stora Södergatan 47

Telefon
växel 046-35 50 00
direkt 046-35 70 36

Internetadress
www.lund.se

Ärendebeteckning enligt
delegationsplan
e-post
antag@lund.se

Utbildningsnämnden

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 därefter gallras 1 år 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.

Post- och besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Stora Södergatan 47
222 23 Lund

046-359 50 00

www.lund.se

utbildningsforvaltningen@lund.se

