Tekniska Förvaltningen
Box 41, 221 00 LUND
Tfn 046-35 97 500

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

Personnummer

Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Bostadsadress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Portkod

Namn på särskilt boende

Telefonnummer

Har du färdtjänst?

e-postadress
Ja

Nej

Ja

Nej

Behov av tolk

Vilket språk?

Företrädare
God man, förvaltare, ombud eller vårdnadshavare (för minderårig)

Telefon

Utdelningsadress

e-postadress

Bostad
Hur når du
Bostaden?

Ramp

Hiss

Trappa

Antal trappsteg _____ Trappklättrare

Annat ____________

Hjälpmedel
Käpp/Krycka
Annat

Rollator

Rullstol

El-rullstol

Service- ledarhund

Vad? _______________________

Gångförmåga
Klarar du att gå till/från busshållplats vid din bostad?

Ja

Nej

Klarar du att gå på/av bussen på egen hand?

Ja

Nej

Funktionsnedsättning / Hälsotillstånd
Beskriv funktionsnedsättning / hälsotillstånd

Var god vänd
2018-05-21

Funktionsnedsättningens varaktighet
3 – 6 månader

6 – 12 månader

mer än 12 månader

osäkert

Färdsätt
Jag kan resa i personbil

Jag måste sitta i framsäte

Jag måste sitta i rullstol under resa

Beskriv dina svårigheter när du reser idag

Ledsagare
Föraren hämtar dig vid plats som du uppgivit vid beställning och hjälper dig med hjälpmedel samt bagage.
Klarar du att resa med den service som föraren ger?

Ja

Nej

Behöver du hjälp under själva resan?
(Det gäller inte före resan eller vid resmålet)

Ja

Nej

Om du svarat ja, beskriv vilken hjälp du behöver under resan.

Övriga upplysningar

Sökandes underskrift
Jag samtycker till att handläggare får inhämta kompletterande information som kan vara av betydelse för
utredningen.
Ja
Nej
Ort och datum

Sökandes underskrift eller den som varit behjälplig med ansökan

Eventuell kontaktperson
Namn

Telefonnummer

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Läs om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har: www.lund.se/gdpr
2018-05-21

Tekniska nämnden

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.
Personuppgiftsansvarig: Tekniska nämnden
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41, 221 00 Lund
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Dataskyddsombud
Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som nås
via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas
Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:
Namn, personnummer, adress, telefon, e-post, hälsotillstånd.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Handläggning av din ansökan enligt färdtjänstlagen.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv
Från annan än dig själv:
Eventuell god man, förvaltare, vårdnadshavare

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig
förpliktelse)
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen
som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person

1(2)

2(2)

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter, behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Följande får ta del av dina personuppgifter:
Handläggare inom tekniska förvaltningen. Vid beviljad ansökan, utförare av
färdtjänsten, gällande namn, personnummer och adress.

Tredje land
Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES).
Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land utanför
EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter (foton/filmer)
får publiceras på sociala medier kan uppgifterna komma att överföras till
tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet
med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna
kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller för
kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och
gallringsbeslut.
Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur
som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas
av oss
x
x

x
x
x
x

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina
personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan
du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke
gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

