Ansökan om skolskjuts
Elevens uppgifter
Elevens namn

Personnummer

Elevens adress

Skolans namn

Postnummer och ort

Årskurs

Läsår

ANSÖKAN AVSER
Skolvägens längd
Kommentar

Funktionsnedsättning
Beskrivning av behovet

Växelvis boende
Beskrivning av behovet

Annan särskild omständighet
Beskrivning av behovet

Strängnäs kommun

Tel 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Bankgiro 621-6907

Ansökan om skolskjuts
Vårdnadshavare

Vårdnadshavare (vid växelvis boende)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefon/mobiltelefon

Telefon/mobiltelefon

e-post

e-post

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till
Strängnäs kommun
Utbildningskontoret
645 80 Strängnäs
Behandling av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, personnummer,
adress, telefonnummer och eventuellt funktionshinder. Syftet med en sådan behandling är att kunna
hantera din ansökan och ditt barns eventuella skolskjuts. Lämnar du inte personuppgifterna kommer vi
inte kunna hantera din ansökan.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen
av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse
enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 kap 3 § dataskyddslagen. Dina och ditt
barns uppgifter kommer att raderas fyra år efter att ärendet avslutats. En sammanställning över vilka
elever som ansökt om skolskjuts bevaras i kommunens arkiv.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att
kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. 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- och utbildningsnämnden. 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 eller raderar dina uppgifter.
Detta
gör
du
enklast
genom
att
kontakta
oss
på
barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se. Vi har ett
gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen. Henne når du via
svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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