Information – förlorat busskort
Ditt barn har förlorat sitt busskort och är därmed i behov av ett nytt.
För att få ett nytt busskort behöver du som vårdnadshavare fylla i
den bifogade blanketten ”Fakturaunderlag för utlämnande av nytt
busskort”.
Denna ifyllda blankett tar ditt barn med sig tillbaka till skolan och
får då ett nytt busskort.
En faktura på 100 kr1 inkl. moms kommer sedan på posten.
Under tiden du är utan busskort står du själv för kostnaden för ditt
barns bussresor. Detta gäller även ifall ditt barn glömt sitt kort eller
av annan anledning inte har det på sig.
Mvh Skolskjutshandläggarna, Nyköpings kommun

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
telefon 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se
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Enligt Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11, KS § 62.

Fakturaunderlag för utlämnande
av nytt busskort
Elevuppgifter
Elevens förnamn (endast tilltalsnamn)

Elevens efternamn

Skola

Årskurs

Vårdnadshavarens/ Fakturamottagarens uppgifter
Vårdnadshavarens för- och efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Mitt barn har förlorat sitt busskort och behöver ett nytt.
Jag, vårdnadshavaren, kommer att faktureras 100 kr inkl. moms för detta.

Vårdnadshavarens underskrift
Ort och datum

Underskrift

Eleven lämnar denna blankett till skolan
och kvitterar därmed ut ett nytt busskort.

Information om dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; namn, adress, personnummer, elevens namn, skola
och årskurs. Syftet med behandlingen är att kunna hantera faktureringen av elevens nya busskort enligt
Kommunstyrelsens beslut om debitering vid förlorat busskort.
Dina uppgifter kommer att sparas 1 år efter debitering.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen
eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post kommun@nykoping.se
eller telefon 0155-24 80 00.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Ifylles av skoladministratör
Gammalt kortnummer

Postadress
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Skolskjuts
611 83 NYKÖPING

Nytt kortnummer

Besöksadress
Stadshuset, Stora Torget

Tfn 0155-24 80 00
skolskjuts@nykoping.se

Org nr 21 20 00-2940
Bg 619-0342
www.nykoping.se

