
Ansökan om avgiftsbefrielse för skolmåltid för gymnasieelev 

Personuppgifter 
Elevens namn Personnr (xxxxxx-xxxx) 

 Adress Telefonnummer (även riktnummer) 

Postnummer Ort E-postadress

Gymnasieprogram 
Skolans namn Program/Gren 

Skolort Årskurs Klass 

Kontaktperson 

Telefonnummer E-postadress

Intyg
Härmed intygas att ovanstående elev under den termin som anges nedan ej tar del av den skolmåltid eller matersättning som 
utbildningsanordnaren erbjuder 
Gäller termin Ort Datum 

Underskrift utbildningsanordnare Underskrift myndig elev eller vårdnadshavare 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Du måste kunna styrka särskilda skäl genom att bifoga yttrande/läkarintyg. 

Ifylld och undertecknad blankett skickas med bilagor till: 

Staffanstorps kommun 
Utbildningskontoret 
245 80 Staffanstorp  

Ansökan ska vara inskickat senast 15 september respektive 15 februari för den termin intyget gäller. 

På baksidan av denna blankett kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Beslut

 Ansökan beviljas 

     Ansökan avslås
Underskrift myndighetsutövare Ort Datum 

Namnförtydligande Befattning 



 
 

 

 

 

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 13 

de personuppgifter som du lämnar via denna blankett behöver Staffanstorps kommun spara och behandla. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra 
författningar. Grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas 
enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Staffanstorps kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifter 
på denna blankett, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer 
inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 
uppgifter vi har om dig - för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, 
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss 
på utbildning@staffanstorp.se. 

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att inkomma med klagomål till 
datainspektionen@datainspektionen.se. Du kan läsa mer på Datainspektionen. 
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