Utbildningskontoret

Ansökan om Skolskjuts
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att administrera din rätt till skolskjuts. Ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter lämnas till Samtrans vid utfärdandet av
skolsjuts. Behandlingen görs i enlighet med skollagen (2010:800). Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för
systemleverantör för att de ska kunna utföra drift och support Uppgifterna sparas i 2 år, och skickas därefter till kommunarkivet.
Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden
Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på
Dragonvägen.
* Obligatoriska fält
Ifylld blankett skickas till
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Elevens namn
Förnamn *

Efternamn *

Personnummer *

Förskola/Skola *

Vårdnadshavare
Förnamn *

Efternamn *

Utdelningsadress (gata, box etc) *

Telefon *

Postnummer *

E-postadress *

Postort *

Ensam vårdnadshavare? *
Ja

Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon

Postnummer

E-postadress

Nej (fyll i uppgifterna för
vårndnadshavre 2)

Postort

Skolskjuts
Skäl till ansökan om skolskjuts *
Avstånd mellan hem och skola
Växelvis boende (vid gemensam vårdnad)
OBS! Skicka med skriftligt avtal/överrenskommelse om att
barnet bor hos båda föräldrarna

Trafikfarlig väg

Behovet avser
Behovet avser skolskjuts med följande färdmedel *
SL-Kort

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Anton Tammsväg 1

Skolskjuts med taxi

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Utbildningskontoret

Underskrifter
Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kommunens regler och tillämpningsföreskrifter för skolskjuts hittar du på hemsidan www.upplandsvasby.se
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