Malmö stad

ANMÄLAN SPECIALKOST

Skolrestauranger

Denna blanketten använder du för att anmäla specialkost av medicinska skäl i skolan. Ett kostintyg
behövs och ska lämnas in samtidigt. Blanketten används även för att anmäla veganmat.
Du ska inte använda blanketten om;
 du enbart ska anmäla vegetarisk eller fläskfri mat, eftersom det inte kräver kostintyg. Men det är
viktigt att du anmäler det på skolan så att köket kan planera rätt mängder mat.
 du bara behöver laktosfri dryck/yoghurt, men kan äta den ordinarie maten i serveringen. Då
meddelar du istället personalen i restaurangen på skolan.
ELEV
För- och efternamn

Födelsedatum, år-månad-dag

E-post

Telefon

Skolans/förskolans namn

Klass/avdelning

Typ av specialkost:
(Kopia på kostintyget ska skickas tillsammans med denna blankett).
YTTERLIGARE ÖNSKEMÅL OM MATEN:

Vegetarisk mat + fisk (fri från kött och fågel men innehåller fisk, mejeriprodukter och ägg)
Vegetarisk mat (fri från kött, fågel och fisk men innehåller mejeriprodukter och ägg)
Vegankost (fri från kött, fågel och fisk, mejeriprodukter och ägg)
Mat fri från fläskkött
UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE/MYNDIG ELEV
Datum

Namnteckning

Telefon

E-postadress

JA, jag har tagit del av informationen som rör hantering av personuppgifter.
INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GÄLLANDE DATASKYDDSLAGSTIFTNING
Personuppgifterna om specialkost registreras i ett kostdatasystem och används vid tillagning och servering, så att vi följer kraven på säker
mat enligt livsmedelslagstiftningen.
Servicenämnden i Malmö stad ansvarar för uppgifterna och de behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679. Vid service av
systemet kan systemleverantören behöva tillgång till personuppgifterna. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som
behandlas, eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av personuppgifterna. Om du tycker att vi behandlar
personuppgifterna på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Datainspektionen. Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter
på malmo.se/personuppgifter

Blanketten och kopia på kostintyget skickas till:
Serviceförvaltningen
skolrestauranger
koststrateg
205 80 Malmö
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SKOLRESTAURANGER
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
serviceforvaltningen@malmo.se
www.malmo.se

