Utbildningsförvaltningen
ANSÖKAN
Skolkort

Ansökan om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola
för elever folkbokförda i Landskrona kommun
Elevens personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gatuadress där du är folkbokförd

Postnummer

Telefonnummer

Ort

E-postadress

Utbildning
Grundskola
Gymnasieskola
Skolans namn

Skolort

Utbildning / program

Årskurs

Underskrift
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Jag/vi har tagit del av aktuella bestämmelser och förbinder mig/oss att återbetala
bidraget om studierna upphör eller ej påbörjas eller om eleven inte längre uppfyller villkoren för resebidrag. Inackorderingsbidrag har ej sökts.
Datum

Vårdnadshavares underskrift

Namnförtydligande, vänligen texta

Datum

Myndig elevs underskrift

Namnförtydligande, vänligen texta

Ansökan skickas till nedanstående adress
Landskrona stad
Skolkortsansvarig
261 80 Landskrona

Landskrona stad				
Tfn vx 0418-47 00 00		
Bankgiro: 868-6123
Stadshuset				utb@landskrona.se			Org nr: 212000-1140
261 80 Landskrona				www.landskrona.se		
Besöksadress: Drottninggatan 7		

Utbildningsförvaltningen

Information enligt artikel 13, Dataskyddsförordningen
Den personuppgiftsansvariga är utbildningsnämnden som du når genom Landskrona
stads växel på telefonnummer 0418-47 00 00.
Landskrona stads dataskyddsombud når du på telefon 0418-47 00 00.
Vi behöver behandla uppgifter om dig för att handlägga din ansökan. De uppgifter
vi behöver är personnummer, namn, adress, namn på vårdnadshavare. Den rättsliga
grunden för behandlingen är myndighetsutövning.
Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av
offentlighetsprincipen.
Vi lagrar dina uppgifter så länge vi behöver dem för att kunna hantera ärendet.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du
har också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade förutsatt att det
inte står i strid med offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära
begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan vi inte
behandla din ansökan.
För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter se:
www.landskrona.se/personuppgifter
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