Ansökan inackorderingstillägg

Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelever folkbokförda i Älvkarleby
kommun läsåren 2022/23 - 2024/25. Du har rätt till ersättning eller
inackorderingstillägg fram till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Personuppgifter
Elevens namn

Personnummer

Folkbokföringsadress, postnummer och postadress

Telefon

Gymnasieskola och skolort

Årskurs

Program

E-post

Avstånd från bostad (folkbokföringsadress) till skola (km) Inackorderingsort
Clearingnummer och kontonummer

Bankens namn

Ersättningen sätts in direkt på bankkonto eller personkonto.

Jag har tagit del av informationen om inackorderingstillägg och intygar att alla uppgifter i ansökan är riktiga.

Underskrift av målsman eller myndig elev
Datum och namnunderskrift

Namnförtydligande

Bifoga till din ansökan: kopia på hyreskontraktet eller hyreskvitto.
Inlämning av ansökan för läsår 2022/2023 ska ske senast den 29 juli 2022.
Skicka in din ansökan till:
Utbildningsnämnden, Box 4, 814 21 Skutskär
Om du efter inflyttning till kommunen behöver söka inackorderingstillägg så kan det göras
löpande under hela läsåret.
fortsättning nästa sida 
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Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Vi* behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress,
personnummer, kontonummer och gymnasieprogram. Syftet med en sådan behandling är
att kunna utbetala inackorderingstillägg till dig efter beviljad ansökan.
Vi har fått dina uppgifter från dig som sökande. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Dina
registrerade uppgifter kommer att sparas så länge du är berättigad till inackorderingstillägg.
Uppgifter som bokförts i ekonomisystem sparas för alltid (namn och kontonummer)
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ekonomiavdelningen i Älvkarleby kommun.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med hänvisning till begäran att ta del av offentlig
handling, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag och om det inte strider mot
offentlighets- och sekretesslagen. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett
land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden i Älvkarleby 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 utbildningsnamnden@alvkarleby.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@alvkarleby.se. Om du har klagomål
på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

*Utbildningsnämnden i Älvkarleby kommun
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