
                                Ansökan om skolskjuts
                        Arvidsjaurs kommun Sänds till:

                        Árviesjávrien kommuvdna Arvidsjaur kommun
Margareta Renberg

Storgatan 13

Elev 933 81 Arvidsjaur

Namn Personnummer

Adress

Postnummer och postort

Skola och klass

Vårdnadshavare
Namn Telefon

Adress

Postnummer och postort

Vårdnadshavare
Namn Telefon

Adress

Postnummer och postort

Skäl till ansökan

            Avstånd              Trafikförhållanden                  Funktionsnedsättning                         Växelvis boende                             Annan orsak

     

Om skolskjuts söks av annat skäl än avståndet till skola eller busshållplats, förklara varför ovan. 
OBS! Vid funktionsnedsättning ska läkarintyg bifogas. Vid växelvix boende, ange hur ofta eleven bor

hos respektive vårdnadshavare. Om utrymmet inte räcker kan ni skriva på baksidan eller bifoga bilaga.

Datum och underskrift
Datum                                           Vårdnadshavares namnteckning



Information om behandling av personuppgifter - Skolskjutsar

Ert barn är inskriven i Arvidsjaurs kommuns grundskola och kan enligt Skolskjutsreglementet 

ha rätt till skolskjuts. För att kunna hantera ert ärende måste vi behandla personuppgifter om

eleven. Kommunen sköter samhällsfunktioner som enligt staten är av allmän intresse, och

det ger oss en rättslig grund för behandlingen. I ert barns fall behandlar vi också 

personuppgifter med stöd av Skollagen.

De uppgifter som vi behandlar är namn, adress, födelsenummer, årskurs, klass,

vårdnadshavare och telefonnummer. Hur vi behandlar och skyddar uppgifter regleras,

från den 25 maj 2018, av Eus dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om ditt barn delas med expeditionen på skolan, 

Länstrafiken, bussbolag/taxibolag och med leverantörer av datasystem (så kallade 

personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om

Personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se

till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Elevens personuppgifter sparas så länge kommunen sköter detta ärende. Kommunen styrs 

av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i 

Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Uppgifter får

sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig är Barn och utbildningsnämnden. Du kontaktar skolchef Stefan 

Millgård, telefon 0960-156 05, mail stefan.millgard@arvidsjaur.se om du vill rätta, flytta 

eller radera uppgifter; ta tillbaka ett samtycke; tror att vi behandlat personuppgifter fel; vill 

invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta

vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller

Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du ha klagomål på kommunens behandling av ditt barns

personuppgifter.


