
Nu har du möjlighet att resa med 
Västtrafiks seniorbiljett.
Tidaholms kommun erbjuder Västtrafiks seniorbiljett till dig som fyllt 75 år  
och är folkbokförd i kommunen. Biljetten är kostnadsfri*. 

Seniorbiljetten gäller dygnet runt inom Tidaholms kommunzon på alla Västtrafiks  
linjer samt vid resor med Närtrafik. Seniorbiljetten gäller inte för resor med Flextrafik  
eller färdtjänst. 

Beställ på Västtrafiks hemsida
Du beställer din seniorbiljett under Mina erbjudanden på mittkonto.vasttrafik.se 
Om du inte har ett konto kan du enkelt skapa det på vasttrafik.se/seniorerbjudande 

När du beställer en seniorbiljett godkänner du att bli registrerad i Västtrafiks kundregister. 
Det är en förutsättning för att kunna ta del av erbjudandet, seniorbiljetten är personlig. 
Läs mer om behandlingen av dina personuppgifter på baksidan av det här brevet.

Har du frågor om seniorbiljetten? 
Om du behöver hjälp med din beställning eller har frågor kan du kontakta Västtrafik.  
Besök vasttrafik.se/seniorbiljett eller ring Västtrafiks kundservice på 0771-41 43 00.

Vänliga hälsningar 
Tidaholms kommun och Västtrafik

*  Enligt avtal mellan kommunen och Västtrafik bekostar kommunen din seniorbiljett. Om avtalet skulle upphöra  
skickar Västtrafik information till dig innan din seniorbiljett avslutas. T
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Information om behandling  
av personuppgifter.
De personuppgifter du lämnar i din beställning av seniorbiljett kommer att användas  
av Västtrafik AB för att hantera och administrera din beställning, registrera din  
användning av seniorbiljetten, skicka dig information kopplad till seniorbiljetten samt  
föra statistik i syfte att utveckla Västtrafik AB:s tjänster. Bor du i en kommun som tar  
ut en engångsavgift för seniorbiljetten (något som i så fall framgår i brevet på föregående 
sida) så kommer vi dela dina uppgifter med kommunen så att de kan fakturera dig. 

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen är fullgörandet av det avtalsförhållande  
som uppstår mellan dig och Västtrafik när du beställer din seniorbiljett. Du är inte  
skyldig att lämna dina personuppgifter, men väljer du att inte göra det har du inte  
möjlighet att få en seniorbiljett. Seniorbiljetten måste vara registrerad på dig, bland  
annat för att vi ska kunna informera dig om kommunen ändrar villkoren för senior- 
 biljetten, samt att vi ska kunna säkerställa att du är fortsatt folkbokförd i kommunen.  
Om du folkbokförs i en annan kommun eller avregistrerar seniorbiljetten så kommer  
seniorbiljetten att spärras.

Om du anmäler att du vill få information och erbjudanden från Västtrafik kommer 
 Västtrafik AB att behandla de personuppgifter som du lämnar för de ändamålen.   
Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen är fullgörandet av det avtalsförhållande  
som uppstår mellan dig och Västtrafik när du anmäler att du önskar ta del av sådan  
information och erbjudanden.

Eftersom Västtrafik AB lyder under offentlighetsprincipen sparas dina personuppgifter  
i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Västtrafik AB. Mer information om 
 Västtrafik AB:s behandling av personuppgifter och dina rättigheter i övrigt hittar  
du i Västtrafik AB:s integritetspolicy som finns på Västtrafik AB:s hemsida,  
www.vasttrafik.se. Om du vill få integritetspolicyn skickad till dig kan du kontakta 
 Västtrafik AB:s kundservice på 0771-41 43 00. Du har rätt att inge klagomål om 
 behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. 


