Ansökningsblankett för anpassade måltider av etiska eller
religiösa skäl
Om ditt barn behöver anpassade måltider på grund av religiösa eller etiska skäl ansöker du via denna
blankett. En ny blankett ska lämnas in i början av varje läsår. Blanketten skickas till:
Säters kommun
Kostenheten
783 27 Säter
För ansökan om specialkost på grund av allergi eller andra matrelaterade sjukdomar och symtom hänvisas till
Ansökningsblankett för specialkost. För ansökan om behovsanpassad kost på grund av neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning eller liknande hänvisas till Ansökningsblankett för behovsanpassade måltider.

För- och efternamn: __________________________________

Födelsedatum: ____________

Skola/förskola:_______________________________________ Klass/avdelning:_____________
Vårdnadshavare: ____________________________________

Telefonnummer: ____________

Vårdnadshavare: ____________________________________

Telefonnummer: ____________

□ Äter frukost i förskolan/fritids

□ Äter mellanmål i förskolan/fritids

Följande kost önskas:
□ Demi-vegetarisk kost (innehåller vegetabilier, mejeriprodukter, ägg, fisk och skaldjur)
□ Lakto-ovo-vegetarisk kost (innehåller vegetabilier, mejeriprodukter och ägg)
□ Vegansk kost (innehåller enbart vegetabilier)
Obs! Icke fullvärdig. Vårdnadshavare ansvarar för att komplettera med nödvändiga tillskott i hemmet.

□ Fläskfri kost (kan innebära vegetariskt alternativ)
□ Blodfri kost (kan innebära vegetariskt alternativ)
□ Inälvsfri kost (kan innebära vegetariskt alternativ)

□ Specialkost på grund av allergi eller andra matrelaterade sjukdomar och symtom behövs också.

Jag lämnar därför också in blanketten Ansökningsblankett för specialkost.

Vårdnadshavares/myndig elevs underskrift:

Datum:

_____________________________________________

__________________

Information om personuppgiftsbehandling
Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) behandlar dina
personuppgifter i syfte att administrera skolmaten. Behandling av dina personuppgifter är en
förutsättning för att kunna erbjuda anpassad skolmat.
Vi registrerar de uppgifter som du lämnar i blanketten.
Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna
sparas eller gallras enligt en av samhällsbyggnadsnämnden beslutad dokumenthanteringsplan.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag samt med Barn och utbildningsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera
datasystem som används för att hantera dina personuppgifter.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som samhällsbyggnadsnämnden behandlar.
Kontakta i så fall samhällsbyggnadsnämnden och begära informationen.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.
Du kontaktar samhällsbyggnadsnämnden enligt nedan:
Säters kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 300,
783 27 Säter.
Tfn: 0225-550 00
Samhällsbyggnadsnämndens dataskyddsombud:
Säters kommun
Att: Dataskyddsombud
Box 300
783 27 Säter.
Tfn: 0225-550 00
E-post: dataskyddsombud@sater.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).

