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Datum

Blanketten lämnas till respektive skolas
eller förskolas kök.

Ansökan om specialkost av icke medicinska skäl
Gäller för läsår: 2017/2018

Läs Riktlinjer för specialkost innan du fyller i ansökan.

Elevens namn:

Personnummer (10 siffror):

Adress:

Postnummer:

Postort:

Förskola/skola:

Avdelning/klass:

Följande kost erbjuds
Kost utan fläskkött
Kost utan blod- och/eller inälvsprodukter
Vegetarisk kost med ägg och mjölkprodukter
Inklusive fisk

Inklusive kyckling

Överkänslighet med lättare reaktioner där det räcker med att plocka bort ingrediensen vid servering, till exempel rodnad runt munnen
av färska tomater eller citrus. Ange vad och specificera så noga som möjligt.

Vårdnadshavares underskrift
Underskrift vårdnadshavare 1:

Underskrift vårdnadshavare 2:

Namnförtydligande vårdnadshavare 1:

Namnförtydligande vårdnadshavare 2:

OBS! Om eleven har två vårdnadshavare måste blanketten skrivas under av båda.
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SAMTYCKE OCH INFORMATION ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN
Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL). Innebörden av detta samtycke samt dina rättigheter enligt PuL redovisas nedan. Välkommen med
eventuella frågor till den personuppgiftsansvarige.
Ändamål med behandling: Beställning av specialkost
Vilka kategorier av uppgifter som ska behandlas: Namn, personnummer,telefonmummer och hälsouppgifter
Information om mottagarna eller kategorier av mottagare av uppgifterna: Beställning av specialkost till barn i
förskola /skola och fritids.
Skyldighet att lämna uppgifter: Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna
några uppgifter kan det innebära att nämnden inte kan hantera ditt ärende.
Rätten att ansöka om information och får rättelse: Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis,
en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig
som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i
fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Den personuppgiftsansvariges identitet:

Personuppgiftsansvarig:Tekniska servicenämnden i
Nässjö kommun

Adress: Kyrkogatan 2 A 571 80 Nässjö

Tfn: 0380-51 80 00 (vxl)

e-post:tekniska@nassjo.se

Organisationsnummer: 212000-0548

