ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST /
FÖRNYAD FÄRDTJÄNST
Sida 1 av 2
Sökande
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon- eller mobiltelefonnummer dagtid

E-postadress

Kontaktperson om annan än sökande
Telefon- eller mobiltelefonnummer dagtid

För- och efternamn

Ansökan avser
Ny färdtjänst

Förnyad färdtjänst

Förändring av tidigare beviljad färdtjänst

Uppgifter till utredning
Hur reser du idag?
Kan du ta dig till hållplats för kollektivtrafik?
Ja

Ja, med stöd av annan

Nej

Ja, med stöd av annan

Nej

Kan du resa med kollektivtrafik?
Ja
Om nej, ange orsak

Beskriv din funktionsnedsättning och hur den påverkar din förmåga att förflytta dig

Sida 2 av 2

Använder du något hjälpmedel?
Käpp
Krycka

Rollator

Rullstol

Fällbar rullstol

Annat

Om annat, ange vad

Kan du flytta dig från rullstolen till annat säte?
Ja

Nej

Har du behov av hjälp under resan?
Ja

Om ja, ange orsak

Nej

Samtycke
Samtycker du till att kommunens handläggare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare, kurator,
biståndshandläggare, hemtjänstpersonal eller motsvarande för att få kompletterande upplysningar?
Ja

Nej

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Behjälplig vid ansökan
För- och efternamn

Telefon- eller mobiltelefonnummer dagtid

Vi i Mjölby kommun jobbar i enlighet med Dataskyddsförordningen
Ytterligare information finns på www.mjolby.se/dataskydd , se även bilaga.
Du kommer att få besked om beslut inom 25 arbetsdagar från att vi har de handlingar som krävs för att göra en
rättvis bedömning av ditt ärende.
Blanketten skickas till:
Medborgarservice
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Telefon: 010-234 50 00

Information om Mjölby kommuns behandling av
personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Förordningen ställer krav
på hur personuppgifter ska behandlas. Personuppgifter är bland annat ditt namn, din adress eller
e-postadress och ditt personnummer som du lämnar. När kommunen sparar dina personuppgifter
kallas det för att du registreras.
Det är viktigt att du som är registrerad av Mjölby kommun vet vilket ansvar kommunen har och
vilka rättigheter du har. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig.

Lagligt och korrekt

Dataskyddsförordningen ska bland annat skydda dig så att dina personuppgifter behandlas på ett
lagligt och korrekt sätt. Personuppgifter som Mjölby kommun behandlar får endast samlas in för
särskilda och tydliga ändamål.
Uppgifterna måste vara väsentliga för behandlingen och inte för omfattande i förhållande till ändamålet.
Kommunen är skyldig att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst eller behandling, förlust,
förstöring eller annan skada.

Dina rättigheter och kommunens ansvar vid ansökan om färdtjänst
•
•
•
•
•
•
•

Vi behandlar dina kontaktuppgifter, personnummer och hälsouppgifter samt kontaktuppgifter
till kontaktperson
Ändamålet är att fatta beslut om färdtjänst, myndighetsutövning
Personuppgifterna kommer från dig som registrerad eller kontaktperson
Den rättsliga grunden är Lag om färdtjänst(1997:736)
Personuppgifterna sparas fem år efter ärendets avslut
Östgötatrafiken kommer att ta del av dina kontakuppgifter
Enbart de som arbetar med ditt ärende kommer att ta del av dina personuppgifter

Du har som registrerad rätt att:
•
•
•
•

begära rättelse eller radering av dina personuppgifter
begära begränsning av din behandling
begära ett registerutdrag
göra invändningar mot vår behandling

Din rätt att begära betyder inte att kommunen alltid kan genomföra din begäran då annan
lagstiftning exempelvis kan kräva att uppgifter bevaras.

Vill du veta mer?

För mer information om hur Mjölby kommun arbetar med Dataskyddsförordningen läs mer på vår
hemsida www.mjolby.se/dataskydd

Kontakt

Om du har frågor eller klagomål är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud (DSO),
dataskyddsombud@mjolby.se. Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten
om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter.

