Rørvig Friskole
Søndervangsvej 43
4581 Rørvig

Kære forældre til elever der skal have skolekort.

Lovpligtig samtykke om behandling af oplysninger for at bestille skolekort
Privatskoler er forpligtet til at indhente samtykke fra forældre til de elever der skal have skolekort.
Samtykket er til, at Rejsekort A/S behandler elevernes personoplysninger – for at systemet automatisk kan
finde zonerne fra skolens adresse til elevens adresse.
Vi skal bede jer om at underskrive dette samtykke og returnere det til skolen hurtigst muligt, så vi kan
bestille skolekort til dit barn.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, men vil nødvendigvis betyde, at skolekortet skal spærres og ikke
kan anvendes længere.
Navn på elev der skal have bestilt skolekort: _________________________________
Navn på forældre/værge der underskriver: ___________________________________
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Rejsekort A/S og de tilsluttede trafikvirksomheder og disses
datterselskaber behandler, herunder indsamler, registrerer, opbevarer og udveksler oplyste personlige
oplysninger, herunder CPR-nr., i rejsekortsystemet med det formål at administrere mit barn som
skolekortbruger. Liste over tilsluttede trafikvirksomheder og disses datterselskaber og
underleverandører findes på rejsekort.dk. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke, jf.
persondatalovens § 38. Jeg er opmærksom på, at såfremt jeg tilbagekalder mit samtykke, kan mit barn
ikke opretholde sit skolekort.

Dato: ________________
Underskrift fra forældre/værge:_________________________________

Juni 2018

Kære forældre

Vedlagt befordringsansøgning til skolekort for skoleåret 2018-2019.
Hvis I ønsker at benytte Jer af ordningen, bedes I venligst udfylde ansøgningen
og aflevere den sammen med betaling kr. 800,00, på kontoret senest d. 22/6-2018. Betalingen
må meget gerne være kontant (det er blevet meget besværligt for os at komme i banken) - eller
ved indbetaling til skolens konto; reg.nr: 3565 kontonr: 3285140498.
Som noget nyt bliver skolekort fra i år udstedt som rejsekort. I den forbindelse skal vi bede Jer om
at udfylde vedhæftede samtykkeerklæring og returnere sammen med befordringsansøgningen.
Samtykket er til, at Rejsekort A/S behandler elevernes personoplysninger – for at systemet
automatisk kan finde zonerne fra skolens adresse til elevens adresse.
Der vil kun blive bestilt skolekort til dem vi har modtaget ansøgning, samtykkeerklæring samt
betaling fra.
Kortet vil blive sendt direkte til hjemadressen fra Movia/Rejsekort i sommerferien.
Mange hilsner og god sommer ☺
Rørvig Friskole
kontoret

BEFORDRINGSANSØGNING

327002
Rørvig Friskole
Søndervangsvej 43
4581 Rørvig

SKOLEÅRET 2018 - 2019

Elevens Navn:

Skolens navn:

Cpr.nr.:

Adresse:
Postnr. og By

Bopælskommune

Elevens klassetrin i skoleåret________________klasse

Evt. rettelser:
Ny adresse:
Anfør flyttedato:

Befordring med:


 Tog

Bus - Linie(r):

Zonenumre:
Påstigningssted:

Ved skoleskift eller ved flytning skal kortet omgående afleveres til skolen.

Ansøgningsdato:

Underskrift:

På skolens generalforsamling blev det besluttet, at der for skoleåret 2018/2019 er en forældrebetaling på
kr. 800,00. Hvis I ønsker skolebuskort for perioden 13.08.2018 – 29.06.2019 skal beløbet indbetales til
skolen:

kontant til kontoret (meget gerne kontant) eller på:
Reg.nr: 3565 Kontonr. 3285140498,

Betaling og aflevering af denne blanket til skolens kontor, senest den. 22/6-2018
TIL SKOLENS BRUG:
Stamkort nr.:
Elevens egenbetaling: kr.

Bilag nr.:

