
 

BUSSKORT TILL ELEV 
FRÅN ANNAN KOMMUN 
    

   

     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
Norrköpings kommun Trädgårdsgatan 21 011-15 00 00 011-12 47 90 skolskjuts@norrkoping.se 
Samhällsbyggnadskontoret kontoret Förvaltningshuset Rosen    
601 81 Norrköping    Internet 
    www.norrkoping.se   

 
Elev ifrån annan kommun 

Elev 

Namn Personnummer 

Folkbokföringsadress Postnummer Stad 

Skola Årskurs 

  

Inackorderingsbidrag 

Kommer du att söka inackorderingsbidrag:  JA                   NEJ   

 

Datum  Ort 

Underskrift (myndig elev eller målsman) 

 

Namnförtydligande   

 

 

 

Uppgifter om skolkort ifylles av skolan 

Korttyp Kortnummer 

Utlämnat (datum) Utlämnat av 

   Det är hemkommunen som avgör vilken kort typ du kommer att få. 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
Norrköpings kommun Trädgårdsgatan 21 011-15 00 00 011-12 47 90 skolskjuts@norrkoping.se 
Samhällsbyggnadskontoret kontoret Förvaltningshuset Rosen    
601 81 Norrköping    Internet 
    www.norrkoping.se  

 

Behandling av personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som myndig 
elev eller om dig som vårdnadshavare och ditt barn, som namn, 
personnummer, adress, skola, busskortsnummer, e-postadress. Syftet är 
att kunna behandla ansökan om busskort och debitera hemkommun, 
information, ta fram statistik och följa upp verksamheten. 

Vi har fått dina uppgifter från ansökningsblankett, elevregister eller 
folkbokföringsregister. Vid all behandling av dina personuppgifter 
tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Den lagliga grunden för 
att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och allmänt 
intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i två år efter din ansökan är 
inaktuell eller att ditt beslut har upphört. Om du har överklagat ett 
beslut kommer detta ärende att bevaras.  

Vissa personuppgifter delas med AB Östgötatrafiken. Vi kan även 
behöva dela dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt 
lag. Men vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land 
utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden, Trädgårdsgatan 21, 601 81 
Norrköping. Du har rätt att kontakta oss om du vill: 

 Få ut information om de uppgifter vi har om dig. 
 Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel. 
 Begära överföring.  
 Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 
 Göra invändningar.  
 Begära radering av dina uppgifter.  

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 011-15 00 00 eller 
skolskjuts@norrkoping.se 

Du kommer nå vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är missnöjd med vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 

 

 


