
U
BF

07
  2

01
4-

09
-1

8 
 E

S

Sidan 1 av 1

Ansökan om avgiftsfri allmän förskola (3-5 år)

Skickas till 
 
Haninge kommun 
Utbildningsförvaltningen 
136 81  Haninge

Namn, barnet (för- och efternamn) Personnummer (10 siffror)

Underskrift 
Underskrift, vårdnadshavare Namnförtydligande

Ort och datum

Personuppgifter

Adress Postnummer Ort

Telefon, dagtid Telefon, mobilNamn, förälder (för- och efternamn)

Telefon, dagtid Telefon, mobilNamn, förälder (för- och efternamn)

Avgiftsfri allmän förskola önskas från och med Till och med (måste anges)

Se Haninge kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg på www.haninge.se

Underskrift, vårdnadshavare Namnförtydligande

Ort och datum

Ankomstdatum

Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s 
Dataskyddsförordning (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna 
att bevaras för all framtid. 
  
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden. 
  
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.
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Ansökan om avgiftsfri allmän förskola (3-5 år)
Skickas till

Haninge kommun
Utbildningsförvaltningen
136 81  Haninge
Underskrift 
Underskrift – Ansökan ska följa Haninge kommuns riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag. Efter det att en komplett ansökan                             inkommit är det förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst tre månader. Uppgifterna i ansökan är offentliga.
Underskrift, vårdnadshavare
Personuppgifter
Underskrift – Ansökan ska följa Haninge kommuns riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag. Efter det att en komplett ansökan                             inkommit är det förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst tre månader. Uppgifterna i ansökan är offentliga.
Se Haninge kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg på www.haninge.se
Underskrift, vårdnadshavare
Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att bevaras för all framtid.
 
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.
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