RESEBIDRAG

LÄSÅR 2019–2020

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig och ditt minderåriga barn. Eksjö kommun, genom
Barn- och Utbildningsnämnden/Kommunstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Informationen samlas in av barn- och Utbildningssektorn som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller epost kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e-post
dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se . Personuppgiftsbehandlingen
rör dig i egenskap av vårdnadshavare eller elev. Personuppgifterna behandlas för att handlägga ditt ärende. De kategorier av
personuppgifter om dig som behandlas är de som behövs för att kunna handlägga ditt ärende gällande färdbevis. Den rättsliga
grunden för personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi måste behandla
personuppgifter för att utföra våra myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. De uppgifter som finns
registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, för att kunna fullgöra ett avtal, en rättslig
skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av
uppgifterna är nödvändig eller för statistikändamål. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om
dig lagras under ett läsår. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kommunen. Du
har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig eller ditt minderåriga barn som finns
registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens personuppgiftsbehandling eller av annat skäl.

Elevens
personuppgifter

Studier

Inackorderings
tillägg/
bidrag
Studieintyg

Efternamn, tilltalsnamn

Personnummer

Bostadsadress

Postnr, ortsnamn

Folkbokföringskommun

Clearingnummer och kontonummer

Skolans namn

Skolort

Utbildning (ange kursens/programmets namn)

Årskurs, klass: Läsåret 2019/2020

OBS! Ingen elev kan samtidigt ha både resebidrag och inackorderingstillägg/bidrag!



Har ej sökt/kommer ej att söka inackorderingstillägg

Om eleven söker inackorderingstillägg under pågående läsår måste detta omedelbart anmälas till Eksjö
Gymnasiums handläggare.
Eleven har påbörjat sina studier vid: ……………………………………
Skolans namn

……………………………
Ort och datum

Vårdnadshavares
underskrift
Elevens
försäkran
och namnunderskrift

………………………………………
Underskrift av skolans företrädare

…………………………
Skolans tfn nr

Skolans stämpel

För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter i ansökan är fullständiga och sanningsenliga.
Datum

Vårdnadshavares namnunderskrift

Telefon
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och
sanningsenliga.
Datum

Elevens namnunderskrift

Ifylles av
handläggare Resebidrag HT 2019……………. mån à kr …………….. Summa kr ……………… Utbetalas i nov
Resebidrag VT 2020……………. mån à kr ……………... Summa kr ……………… Utbetalas i maj
 Avslag
Orsak till avslag:
Beslutsdatum

Handläggares sign

Beslutandes underskrift

ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM RESEBIDRAG
Vad söks på denna blankett
På denna blankett söks resebidrag för resor till gymnasial utbildning.
Vem kan få resebidrag istället för busskort
Följande grundvillkor ska vara uppfyllda
- Eleven ska vara heltidsstuderande och får inte ha fyllt 20 år.
- Elev som inte har inackorderingsbidrag.
Ansökan
Ansökan skickas in till Helena Lyborg, Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö. Ansökan kan inte
behandlas om den är ofullständigt ifylld.
Ifyllandet av blanketten
Personuppgifter: Gatuadress med gatunamn och nummer eller gårdsnamn måste anges. Att
enbart ange box, fack eller postlåda räcker inte.
Clearingnummer och kontonummer:
Det är viktigt att ni fyller i vilket clearingnummer och kontonummer där resebidraget ska sättas
in.
Inackorderingstillägg/bidrag
Inackorderingstillägg/bidrag och resebidrag för resor utgår inte samtidigt.
Underskrift
Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga.
Kontantbidrag
För omyndig elev utbetalas eventuellt resebidrag till förälder.
Ansökan om resebidrag handlägges av Eksjö Gymnasium, 575 80 EKSJÖ
Vid eventuella frågor var god ring 0381-363 32.

