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Önskemål om att avbryta modersmålsundervisning

Norrköpings kommun
Interkulturella språkenheten
601 81 Norrköping
011-15 34 11
interkulturellasprakenheten@norrkoping.se
Eleven önskar avsluta modermålsundervisning
Elevens namn

Personnummer

Skola

Klass

Modersmål

Elevens önska avsluta modersmålsundervisning från och med datum

Underskrift
Ort och datum

Målsmans telefon

Målsmans namnteckning

version: 2018-07-12

Anmälan lämnas till skolans rektor för vidarebefordran till IKSE (Interkulturella
språkenheten). Blanketten skickas med post eller inskannad som bilaga till adress eller e-post
angiven överst på blanketten.
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Behandling av personuppgifter
Norrköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och dina vårdnadshavare (om du är under 18 år),
så som namn, modersmål (vid undervisning i ämnet), personnummer, adress, ålder, telefonnummer, e-postadress. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna följa bestämmelserna som reglerar din skolgång och skolplikten. Vi tillämpar vid var tid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet verksamhetens
dokumenthanteringsplan.
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De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan nämnd. Vi kan komma att dela dina personuppgifter
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dessa uppgifter till
ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Norrköpings kommun. 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 utbildningskontoret@norrkoping.se. Vissa uppgifter kan kommunen enligt lag inte ändra eller radera och vissa dokument,
skickas vid gallring till Norrköpings Stadsarkiv.
Du når kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

