Ansökan - Rabatterade kollektivresor
för heltidsstuderande på u n iv e r si te t,
högskola och yrkeshögskola
Ansökan ska vara hos Sävsjö kommun
för vårterminen den 20 juni
för höstterminen den 15 januari

Sökande
Förnamn

l

l Efternamn

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Personuppgifter hanteras enligt GDPR,
Dataskyddsförordningen. Du har ratt
att begära utdrag och rättelser.
Personnummer

Epost:

Högskola
Skolans namn och inriktning

Ort

Bank

Bank namn

Ort

Clearingnummer

l Kontonummer

För att vara berättigad till resebidrag gäller att man:
 Ska vara boende och folkbokförd i Sävsjö kommun. Vi gör adress- och namnförfråga hos Skatteverket.
 Bedriva högskolestudier på heltid (30hp/termin)
 Dagpendla med kollektivtrafik till högskoleort
En bedömning görs också av vad som anses vara rimligt avstånd för pendling.
Rabatt beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, Komvux eller folkhögskolekurser.
För att bli beviljad rabatterade kollektivtrafikresor ska man efter varje termin skicka till angiven adress:




Ifylld ansökan med underskrift
Registreringsintyg/studieintyg, där det framgår att studierna bedrivs på heltid (30hp/termin) samt
terminens längd/datum. Antagningsbesked godtas ej!
Kvitto på betalda biljetter/kort.

Utbetalningen sker på ditt bankkontonummer, terminsvis i efterskott.
Ansökan och underlag sänds till:

Jag har tagit del av reglerna och intygar att dessa
uppfylls samt att alla av mig lämnade uppgifter är
sanningsenliga.

Datum

Sävsjö kommun
Utvecklingsavdelningen
576 80 Sävsjö

Namnteckning

Namnförtydligande

Ifylls av kommunen
Ansvar

Konto

Verksamhet

10051

45199

83214

Betalningsdag

Gransk.attest

Beslutsattest

Belopp

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

Mejl

Webbplats

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se

BILAGA
Du har inför eller i samband med att du blir registrerad rätt att få information om
personuppgiftsbehandlingen. Detta finns reglerat i dataskyddsförordningen som är antagen på EUnivå.
Sävsjö kommun, genom Kommunstyrelsen, avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som
rör dig som person. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av studerande medborgare.
Kontaktperson hos kommunen för denna personuppgiftsbehandling är Esna Alic,
Utvecklingsavdelningen som nås via Sävsjö kommuns växel 0382-152 00.
Kommunens dataskyddsombud är Erik Selander som nås via Höglandsförbundets växel 0380-51 75
50.
De ändamål som finns med den aktuella personuppgiftsbehandlingen är att kunna administrera och
fullgöra ansökan om resebidrag och den rättsliga grunden är att kunna koppla ansökan till dig och
bekräfta din identitet.
Uppgifterna om dig lagras 10 år, enligt 2 kap. Lag (1997:614) om kommunal redovisning.
Du har rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som finns lagrade. Du har också rätt att få felaktiga
uppgifter rättade eller raderade samt att i vissa fall rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas.
Eftersom den rättsliga grunden bygger på ditt samtycke till behandlingen har du rätt att återkalla det
lämnade samtycket.
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens hantering
eller av annat skäl.

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

Mejl

Webbplats

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se

