ANSÖKAN OM RIKSFÄRDTJÄNST
Om du vill resa utanför färdtjänstområdet som gäller
för Kungälvs kommun kan du ansöka om
riksfärdtjänst. Vi prövar i första hand om din resa kan
göras med allmänna kommunikationer tillsammans
med ledsagare.
Handläggningstiden är ca. 3 veckor.

Skicka blanketten till:
Kungälvs kommun Färdtjänsten
Stadshuset
442 81 Kungälv

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon (även riktnummer)

Postnummer

Ort

Ansökningsuppgifter
Ansökan gäller
☐ Enstaka resa
☐ Återkommande resa
Till följande ort/orter

Datum för ditresa:_______________________ Datum för hemresa___________________
Datum för första resan: _____________________

Övriga upplysningar

Ange orsak till varför du inte kan åka med 2:a klass på tåg eller buss på egen hand.

Ange vilka hjälpmedel du har behov av under resan
☐ Käpp/krycka ☐ Rollator
☐ Rullstol
☐ Elrullstol
Om du kan ta med dig rullstlol, överstiger totalvikten för dig och rullstolen 225 kilo?
☐ Ja
☐ Nej
Kan du flytta över från rullstolen till ett annat säte?
Vilken bredd har din rullstol
☐ Ja
☐ Nej
______________________________centimeter
Övriga hjälpbehov

Namnteckning
Datum och namnteckning

ADRESS
TELEFON

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Information om personuppgiftsbehandling
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den
registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.
Avser behandlingen: Ansökan om riksfärdtjänst
Personuppgiftsansvarig:
Kommunstyrelsen
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:
Carl Andersson
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: dataskyddsombud@kungalv.se

Ändamålet med behandling:
Utreda rätten till riksfärdtjänst. Upprätta
riksfärdtjänsttillstånd. Uppgifterna kommer i
tillämplig mån att vidarebehandlas för
arkivändamål i enlighet med svensk
arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen:
Lag om riksfärdtjänst.

Mottagare av personuppgifter:
Riksfärdtjänsten Sverige AB och Västtrafik.
Alla uppgifter är sekretesskyddade.

Lagringstid:
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan
reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan
de gallras eller arkiveras.

De registrerades rättigheter:
Du som lämnar personuppgifter har rätt att
begära ut ett registerutdrag över uppgifterna,
begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering.
Den enskilde kan även begära begränsad
behandling, samt har rätt att invända mot vissa
behandlingar. Man har även en rätt till
dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Information om hur man klagar till
tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i
ärenden gällande personuppgiftsbehandling.
Har ni klagomål angående hur dina uppgifter
hanterats kan ni vända er till dem.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
Namn, adress, personnummer, telefonnummer,
hälsotillstånd.
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