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Kontaktuppgifter barn/elev
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten lämnas till din skola.
Vid frågor ring: 0495-24 11 19 eller 24 11 21
Elev
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon inkl. riktnummer

Kön

Klass

Läsår

Mobil

Vårdnadshavare/sambo
Namn

Arbetsplats

Hemnummer

Telefon dagtid

Mobil

E-postadress

Vårdnadshavare/sambo
Namn

Arbetsplats

Hemnummer

Telefon dagtid

Mobil

E-postadress

Annan person som kan kontaktas om vi inte lyckas nå någon av ovanstående
Namn

Relation till eleven

Telefon dagtid

Mobil

Allergier/modersmål
Har eleven några allergier? Om ja, vad för allergier?
Har eleven annat modersmål än svenska? Om ja, vilket?

Foto/Film

Vi dokumenterar ibland elevens lärande och utveckling med hjälp av foto och film. Dessa foton
och filmer används t.ex. på: föräldramöten och på hemsidan (utan namn)
Vi tillåter att foton och filmer av vårt barn används på t.ex. föräldramöten eller på skolans hemsida
ja

nej

Bil/bussåkning
Eleven får åka i bilar/bussar som skolans personal kör
ja

nej

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Uppgifterna ovan är allmänna för personalen på skolan

I
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Barn- och utbildningsnämnden
Box 504
577 26 Hultsfred
barn.utbildning@hultsfred.se
0495-24 00 00
Uppgifterna registreras i vårt skoladministrativa system. Ändamålet är att trygga elevens vistelse i skolan.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen vilket är en uppgift av allmänt intresse utifrån skolförfattningarna.
Uppgifterna kommer inte att lämnas utanför kommunens organisation. Uppgifterna gallras 10
år efter de vart aktuella.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
skoladministrationen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

