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Medgivande att åka i privat 
fordon (i annat fall än skolbuss) 
med personal eller vårdnadshavare 
som förare

Barn- och utbildningsförvaltningen

Efternamn

Underskrift/er

Förnamn

Namnförtydligande vårdnadshavare 2

Jag tillåter att mitt barn får åka med i stadsbuss, privat fordon eller kommunägt fordon i annat fall än skolbuss under följande 
tidsperiod:

Datum Underskrift vårdnadshavare 1

Uppgifter barn/elev
Klass

Medgivandet gäller transport som görs inom förskole- respektive skolverksamhet.

Datum Datum
Eller för perioden:

Datum
T.o.m.

Registrera: Nej. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Gallras efter tre år.   
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. 
Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig 
eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina 
personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens 
dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen. 

Namnförtydligande vårdnadshavare 2Datum Underskrift vårdnadshavare 1

http://www.kristianstad.se/personuppgifter
mailto:dataskyddsombud@kristianstad.se
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Medgivande att åka i privat fordon (i annat fall än skolbuss) med personal eller vårdnadshavare som förare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Underskrift/er
Jag tillåter att mitt barn får åka med i stadsbuss, privat fordon eller kommunägt fordon i annat fall än skolbuss under följande tidsperiod:
Uppgifter barn/elev
Medgivandet gäller transport som görs inom förskole- respektive skolverksamhet.
Eller för perioden:
T.o.m.
Registrera: Nej. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Gallras efter tre år.   
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningenBarn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen. 
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Lena Norén
Medgivande att åka i privat fordon eller kommunägt fordon BLNN
Medgivande att åka i privat fordon eller kommunägt fordon (i annat fall än skolbuss) med personal eller vårdnadshavare som förare.
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