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Uppgifter om eleven
OBS! Blankett "Avgångsintyg" ska också fyllas i 
och bifogas denna blankett!
Vi godkänner att skolan lämnar överlämnandeinformation till den nya skolan
Underskrift vårdnadshavare 1
Underskrift vårdnadshavare 2
Namnunderskrifter
Informationen som lämnas över kan omfattas av sekretess men bedöms vara av vikt för att den mottagande skolan ska kunna planera elevens utbildning.
Båstads kommun                  
 
Barn och skola
Postadress :Box 1043, 269 21 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
barnochskola@bastad.se 
www.bastad.se 
Du har rätt att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@bastad.se för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du ska dock vara medveten om att Båstads kommun har rätt att använda bilderna även om du tar tillbaka ditt samtycke, ifall kommunen betraktar publiceringen som ett allmänt intresse eller en del av kommunens rättsliga förpliktelser. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Båstads kommun delar inte dina bilder/filmer med tredje part.
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