Anmälan till modersmålsundervisning
Gymnasieskola
Läsår 2021/2022

Norrköpings kommun
Interkulturella språkenheten
601 81 Norrköping
011-15 38 40
interkulturellasprakenheten@norrkoping.se
Elevens uppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefonnummer

Skola

Klass

Anmälan gäller nedanstående kurs

☐

Modersmål 1 (100 p)

☐

Modersmål 2 (100 p)

☐

Aktiv tvåspråkighet (100 p)

☐

Modersmål grundskolenivå (gäller nyanlända elever)

Språk:

Eleven har slutbetyg i modersmål från åk 9

☐ Ja

☐ Nej

Elevens modersmålslärare i åk 9?

Ort och datum
Elevens namnteckning

Anmälan lämnas till gymnasieskolans expedition för vidarebefordran till IKSE (Interkulturella
språkenheten). Blanketten skickas med post eller inskannad som bilaga till adress eller e-post
angiven överst på blanketten.

Behandling av personuppgifter
Norrköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och dina
vårdnadshavare, 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 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 med verksamhetens
dokumenthanteringsplan.
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 dina 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 måste kommunen enligt lag vid gallring
skicka 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.

