Ansökan om resebidrag till dagliga resor mellan bostad och skola
Personuppgifter för eleven
För- och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Bostadsadress

Postnummer och ort

Folkbokföringskommun

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Utbildning

Skolort

Årskurs

Klass

Uppgifter för beviljande av resebidrag
JA, inackorderingsbidrag är sökt

NEJ, inackorderingsbidrag är INTE sökt

Ansökan avser
Hela läsåret

Höstterminen

Del av termin, ange kurstid fr.o.m.

Vårterminen
/

t.o.m.

/

Avstånd bostad – avresehållplats
Avstånd bostad – närmaste busshållplats mer än 6 km
Namn på närmsta busshållsplats:

Ansökan om kontantbidrag
Jag ansöker om kontantbidrag
Underskrift
Myndig elev skall själv underteckna ansökan För omyndig elev skall ansökan undertecknas
av vårdnadshavare eller särskilt förordnad förmyndare.

Fortsättning nästa sida →

Underskrift
Myndig elev skall själv underteckna ansökan För omyndig elev skall ansökan undertecknas av
vårdnadshavare eller särskilt förordnad förmyndare.
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är
FYLLS I AV HANDLÄGGAREN
sanningsenliga. Jag har tagit del av bestämmelserna
Resebidrag beviljat enligt
på omstående sida och förbinder mig att återlämna/
återbetala bidraget om villkoren inte längre uppfylls.
Datum

Gymnasiekort

Namnunderskrift

Kontantbidrag:

Namnförtydligande

Antal
månader
HT

Denna ansökan är undertecknad av
Myndig elev

Målsman

Ansökan skickas till:
Söderslättsgymnasiet
Busskort
Administrationen
BOX 1008
231 25 Trelleborg

Belopp per
månad

Belopp

VT

Via e-post (underskriven och inskannad):
admin.gymnasiet@trelleborg.se

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter du lämnar för att kunna administrera ansökan
om resebidrag till dagliga resor mellan bostad och skola. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och
radering.
De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt
verksamhetssystem, vårt diarieföringssystem samt i ett fysiskt arkiv. Dina personuppgifter kommer att hanteras av
bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte
personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas i två år och därefter raderas enligt
gällande dokumenthanteringsplan.
Personuppgiftsansvarig för denna behandling är bildningsnämnden, som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/
personuppgifter
Bildningsförvaltningen
Box 79, 231 21 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00 | Fax: 0410-441 90
www.trelleborg.se | bildningsforvaltningen@trelleborg.se

Bildningsnämndens
dataskyddsombud:
dataskyddsombud@trelleborg.se

