Om avståndet mellan din bostad och närmaste hållplats är längre än
6 km kan du ansöka om anslutningsresor för att ta dig till och från
hållplats för den allmänna kollektivtrafiken.

Ansökan om bidrag för anslutningsresor
Om avståndet från hemmet till påstigningsplats överstiger 6 kilometer har du möjlighet att söka ett extra bidrag för
anslutningsresor. Skolskjutsreglemente Flens kommun §10

Elev
Efternamn

Namn

Personnummer

Telefon

Mejladress

Adress

Postnr, ort

Kommun

Skolans namn

Program

Årskurs

Utbildning
Skolans namn

Ort

Utbildningsprogram

Information om resväg
Avstånd till närmsta hållplats

Namn på hållplats

Betalningsmottagare
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefon

E-post

Bankkonto inkl. clearingnummer samt bankens namn

De uppgifter Du lämnar kommer att föras in i en databas för utbetalning av berättigat bidrag. På sida två kan du läsa hur vi behandlar dina
personuppgifter.

Sökandes underskrift

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

642 81 Flen

Sveavägen 1
Flen

0157-43 00 00

5854-6045

buk@edu.flen.se

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, eventuellt
dossiernummer, telefonnummer, mejladress, adress, skola, program, årskurs, bankkonto och bank.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan om anslutningsresor.
Vi har fått dina uppgifter från dig och Skatteverket. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas när eleven slutat
skolan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Sörmlandstrafiken. Vi kan även komma att dela
dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn-, utbildnings- och kulturnämnden. 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 b
 uk@edu.flen.se. Du når vårt
dataskyddsombud på 0157-430000. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

