Ansökan skickas till
Orust Gymnasieskola
Skolvägen 1
473 32 HENÅN

Ansökan om busskort (årskort) eller kontantersättning

Gymnasial utbildning läsåret 20. / 20
OBS! Om utbildningen avbryts eller folkbokföringsadressen ändras, skall detta omedelbart anmälas. Ej
berättigat bidrag kommer att återkrävas.
Villkor för att få årskort/kontantersättning

Din kortaste väg till skolan är minst 6 km

Du studerar på heltid

Du har rätt till studiestöd enligt studiestödslagen

Du har inte inackorderingsbidrag för aktuell termin

Du kan söka busskort (kontantersättning motsvarar busskortskostnad) t.o.m. våren det år du fyller 20 år

Du är ansvarig för ditt busskort. Förlust av busskort meddelas omgående på telefon 0304-33 46 26

Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress (utdelningsadress)

Mobiltelefon

Postnummer och postort

Telefon bostad

e-post

Jag söker
Årskort buss

Kontantersättning (busskortskostnad minus moms)

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Skolort

Utbildningsprogram

Årskurs och klass

Uppgifter för utbetalning av kontantersättning/extra resebidrag
Kontoinnehavares förnamn

Kontoinnehavares efternamn

Bank till vilken utbetalningen önskas

Personnummer

Kontonummer (inklusive clearingnummer)

Uppgifter om färdsätt, avstånd m.m.
Färdsätt

Avresehållplats (namn)

Bil
Buss, ange linje
Avstånd till skola

Extra resebidrag
Om du har mer än 6 km mellan
bostad och närmaste hållplats.
OBS! ej avstånd skola-bostad.

Ankomsthållplats (namn)

km

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.
Innan du skriver på är det viktigt du läser igenom hur vi behandlar personuppgifter(se baksidan).
Jag har tagit del av ovanstående information och försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är
korrekta. Jag är medveten om mina anmälningsskyldigheter vid ändrade förhållanden.

Ort och datum

Sökandes underskrift
Myndig elev eller målsman

Denna ansökan är undertecknad av

myndig elev

Namnförtydligande

förälder

särskild förordnad

Ansökan om busskort (årskort) eller kontantstöd
Ifylles av handläggare
HT -20____anteckning om busskort/kontantersättning

Datum och signatur

VT -20____anteckning om busskort/kontantersättning

Datum och signatur

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsen behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger ditt ärende.
Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är av allmänt intresse.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller om vi
behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i enlighet med
vår dokumenthanteringsplan.
Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag.
Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.
Kommunstyrelsen, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00,
e-post: kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till
Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.
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