Befordringsansøgning til skolekort for 2021/2022
Elevens navn:

CPR nr.:

Adresse:
Postnr og by

Bopælskommune

Elevens klassetrin i skoleåret

klasse:

Evt. rettelser
Ny adresse:
Anfør flyttedato

Ønsker forlængelse af nuværende skolekort

(nuværende buskort genanvendes, dvs. 0 kr.)

Hele skoleåret:
Ønsker nyt skolekort for

(kr. 50 for selve kortet)

Hele skoleåret:
Fra dato:

’

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

Ansøgningsdato:

Underskrift:

Aflevering af denne blanket til skolens kontor (eller via mail til khn@sprs.dk)
senest d. 11. juni 2021

Kære forældre til elever der skal have skolekort for skoleåret 2021/2022
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 der underskriver: _____________________________________
Jeg giver hermed mit samtykke til, at min skole videregiver mit barns personlige
oplysninger (navn, CPR-nr., kontaktoplysninger, skole og klassetrin) til Rejsekort A/S,
og at Rejsekort A/S og de tilsluttede
trafikvirksomheder behandler de nævnte personlige oplysninger i rejsekortsystemet.
Formålet er at administrere mit barn som skolekortbruger. Jeg kan til enhver tid
tilbagekalde mit samtykke, jf. databeskyttelses-forordningens artikel 7, stk. 3 ved
henvendelse til min skole. Jeg er opmærksom på, at såfremt jeg tilbagekalder mit
samtykke, kan mit barn ikke opretholde sit skolekort.

Dato: ______________

Forældre underskrift:__________________________________

Læs tillige ”Oplysning om Movias behandling af Jeres personoplysninger – skolekort” på vor
hjemmeside : Sprs.dk

