Ansökan om tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning
För fristående verksamheter
Budgetåret

Ett tilläggsbelopp ska utgå för elever som enligt lag har rätt till modersmålsundervisning.
Ansökan gäller för eleven/barnet
Namn

Personnummer

Verksamhet/Skola

Sökande verksamhet
Namn

E-post

Adress

Postadress

Telefonnummer

Tidsperiod för ansökan
Vårterminen

Höstterminen

Vid ansökan om tilläggsbelopp för modersmål bifogas:
- Schema
- Vårdnadshavarens anmälan till modersmålsundervisning på skolans blankett

Övriga uppgifter

Underskrift
Ort och datum
Firmatecknare/verksamhetsansvarig

Namnförtydligande

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om eleven, så som namn, personnummer, skola, betygsunderlag och
klasslista. Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra en säker identifiering och pröva rätten till
tilläggsbelopp.
Vi har fått elevens uppgifter från elevens nuvarande skola. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla personuppgifterna är myndighetsutövning och för
att kunna behandla denna ansökan. Uppgifter kommer att sparas i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
informationshanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar kan komma att delas med kommunstyrelsens ekonomiavdelning i Håbo kommun för att
kunna göra utbetalningar. Vi kan även komma att dela personuppgifterna med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifterna till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta.
Den som får sina personuppgift behandlade har rätt att kontakta oss om den vill ha ut information om de uppgifter vi
har, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller
begära radering av uppgifterna. Detta gör man enklast genom att kontakta oss på kommun@habo.se eller 0171-525
00. Man når vårt dataskyddsombud på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Den person som har klagomål på vår
behandling av sina personuppgifter har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Läs mer om rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/

Ansökan skickas till:
Håbo kommun
Barn- och utbildningskontoret
746 80 Bålsta

