Fyll i intyg om kompisåkning med skolskjuts

Jag tillåter att mitt icke skolskjutsberättigade barn får åka med en
skolskjutsberättigad kamrat hem i skolskjuts i mån av plats. Det är inte möjligt att
få förhandsbesked om ledig plats i skolskjutsen.
Jag har tagit del av följande regler och bestämmelser:
 att mitt barn på grund av platsbrist kan bli ombedd att stiga av skolskjutsen
och lämna sin plats till en skolskjutsberättigad elev när skolskjutsen
stannar vid nästa skola på turlistan.
 att bussbolagets trafikskadeförsäkring omfattar alla passagerare som sitter
med säkerhetsbälten i skolskjutsen.
 att mitt icke-skolskjutsberättigade barn omfattas av kommunens
olycksfallsförsäkring som ”kompisåkande” i skolskjutsen.
 att kommunens ansvarsförsäkring, som omfattar skadeståndsskyldighet för
person- och sakskada samt förmögenhetsskada endast gäller vid
verksamhet som kommunen bedriver. Vad beträffar ansvarsförsäkringen
vid ”kompisåkning” i skolskjuts så har kommunen inget ansvar för icke
skolskjutsberättigade elever. Jag är medveten om att mitt ickeskolskjutsberättigade barn inte omfattas av kommunens ansvarsförsäkring
som ”kompisåkande” i skolskjutsen.
 att passagerare i skolskjutsen är betalningsskyldig för den eventuella
åverkan på skolskjutsen han/hon gjort.
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Blanketten lämnas till chauffören på skolskjutsen vid varje tillfälle.

Barn- och skolförvaltningen
Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon: 046-359 00 00
E-post: barnochskola@lund.se
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Information om hur Lunds kommun behandlar personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Namn: Barn- och skolnämnden i Lunds kommun
E-post: barnochskola@lund.se
Typer av personuppgifter som behandlas
De typer av personuppgifter vi behandlar om dig och ditt barn är: namn, klass och skola
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Barn- och skolnämnden i Lunds kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för att kunna hantera
intyg om kompisåkning med skolsjuts. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring,
överföring, radering och arkivering.
Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning (artikel 6.1 e) GDPR).
Gallringsfrist
Barn- och skolnämnden hanterar dina personuppgifter hanterar dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen.
Personuppgifterna kommer att behandlas därefter gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Mer information
Om du vill veta mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer på
lund.se/gdpr.
Du har rätt att begära rättelse av, begränsning av samt tillgång till dina personuppgifter. För mer
information, skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@lund.se.

