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LÄKARUTLÅTANDE
avseende skolskjuts pga
funktionsnedsättning
Tidaholms kommun
Trafikansvarig Skolskjuts
522 83 Tidaholm
Personuppgifter
Elevens namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Skolans namn

Årskurs

Postort

Intyget utfärdat av
Namn

Ev specialkompetens

Tjänsteställe
Utdelningsadress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefontid

Postort

Läkarens kännedom om sökanden
Kännedom om sökanden sedan, datum

Senaste undersökningstillfälle, datum

Beskriv funktionsnedsättning

Bedömder du att den sökande inte klarar att ta sig till skolan annat än med personbil?

Ja

Nej

Om Nej, vaför?

Hur länge bedöms funktionsnedsättning bestå?

Varaktigt, tillsvidare

Tillfälligt, cirka

månader

Namnteckning
Ort och datum
Läkare, namnteckning

Skriv ut

Namnförtydligande

Återställ
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Information om behandling av personuppgifter
•Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är barn- och
utbildningsnämnden.
•Kommunens dataskyddsombud kan kontaktas på dataskydd@tidaholm.se.
•Ändamålet med behandlingen är att lagra och hantera personuppgifter för att bedriva skolverksamhet
och uppfylla andra skyldigheter enligt skolförfattningar.
•Behandlingen grundar sig på myndighetsutövning, rättslig förpliktelse och uppgift av allmänt intresse
det vill säga registrering som är nödvändig för att en myndighet ska kunna sköta sin uppgift.
•Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är personal inom barn- och
utbildningsförvaltningen samt elever och vårdnadshavare inom vissa delar. Då kommunen är en
myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man följa av lag om inte
grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet.
•Personuppgifterna gallras enligt kommunens dokument- och informationshanteringsplan.
•Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av
personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt har även i övrigt
möjlighet att invända mot behandlingen.
•Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att föra över
personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
•Registrerad har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av
behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.
•Registrerad har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

