Ansökan om
särskild kollektivtrafik
-färdtjänst

Härryda kommun
Samhällsbyggnad
435 80 Mölnlycke
Besöksadress: Råda Torg
Tfn: 031-724 61 00

Sökandes personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Postnummer och postort

Telefon arbete/mobil

Folkbokföringskommun

Behov av tolk
□ Ja, ange språk

□ Nej

C/o adress
C/o Namn

Adress

Postnummer och postort

Telefon

Företrädare/ombud
Eventuell god man/förvaltare*, ombud eller
vårdnadshavare

Telefon

Behjälplig vid upprättande av ansökan

Telefon

*Kopia på förordnande som god man/förvaltare respektive fullmakt skall bifogas ansökan
Funktionsnedsättning
Beskriv diagnos och funktionsnedsättningen samt hur det påverkar din förmåga att färdas
med allmänna kommunikationsmedel.

Bifogas läkarutlåtande?
□ Ja

□ Nej

□ Skickas in av läkare

Hjälpmedel
Använder du något hjälpmedel för att ta dig fram? Ange vilket/vilka:

Om du använder rullstol, ange vilken typ av rullstol:
□ Hopfällbar
□ Elrullstol
Kan du flytta över från rullstolen till annat säte?
□ Ja
□ Nej

□ Eldriven scooter (3-hjuling)

Nuvarande färdsätt
□ Buss

□ Tåg

□ Egen bil

□ Annat, ange vilket:

Hjälpbehov
□ Jag kan själv ta mig till fordonet

□ Jag behöver hjälp med att ta mig till fordonet

Ledsagare
Föraren kan hjälpa dig från bostaden och in i fordonet. Du kan även få hjälp med bälte,
bagage och hjälpmedel.
Jag behöver mer hjälp under själva resan än jag kan få av föraren och ansöker om
ledsagare:
□ Ja (behov av ledsagare ska styrkas i läkarutlåtandet).
□ Nej

Medgivande till att nödvändiga uppgifter inhämtas
Jag samtycker till att färdtjänsthandläggare inhämtar nödvändiga uppgifter för färdtjänstutredningen
från hälso- och sjukvården, tjänsteman inom kommunen eller den som varit behjälplig vid
upprättandet av ansökan.

□ Ja

□ Nej

Jag försäkrar att inlämnade uppgifter är sanningsenliga och att jag omgående meddelar Härryda
kommun om det inträffar förändringar som kan påverka min rätt till färdtjänsttillstånd.
Jag har förstått att mina personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av transporter
meddelas färdtjänstens beställningscentral, utförare av sjukresor och övriga transportföretag.
Jag har tagit del av information om Dataskyddsförordningen (GDPR) se baksida.

Datum______________________ Underskrift________________________________________

Du som ansöker om eller har färdtjänst i Härryda kommun

Så här använder vi dina personuppgifter
När du ansöker om färdtjänst behöver Härryda kommun hantera olika personuppgifter om dig. Vi
behöver dem för att kunna besluta om du är berättigad till färdtjänst och för att kunna boka och
genomföra resor.
En del av dessa personuppgifter är känsliga personuppgifter eftersom de handlar om din hälsa och
därför har en hög grad av sekretess. Hantering av känsliga personuppgifter är noga reglerat i lag.
Lagen ska garantera att uppgifterna används för det ändamål som är sagt, att uppgifterna är skyddade
och att uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.
Hos handläggarna för färdtjänst sparas alla uppgifter i ansökan och utredning. När ditt ärende inte
längre är aktuellt kommer uppgifterna att arkiveras enligt arkivlagen.
Dessa personuppgifter om dig samlar vi in
Färdtjänstens beställningscentral och de som kör sjukresor registrerar dina uppgifter om namn,
adress, telefonnummer och personnummer och eventuella hjälpmedel som du behöver ha med
dig när du reser. Där registreras även de resor du gör.
Färdtjänstutföraren lämnar din resestatistik och uppgifter om din egenavgift till Härryda kommun för att
ha som ekonomiskt underlag.
Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilka uppgifter som vi registrerar om dig. Du har också rätt att få felaktigheter
ändrade. Enligt dataskyddsförordningen har du i vissa fall rätt att få dina personuppgifter borttagna.
För färdtjänsten finns annan lagstiftning som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter direkt. Vi
är skyldiga att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att uppfylla lagkrav om
exempelvis arkivering och bokföring.
Vi delar även personuppgifter för att göra kvalitetsuppföljningar
För att säkerställa kvalitén i färdtjänst använder vi ett fristående företag som gör telefonintervjuer med
resenärer i färdtjänsten åt oss. Företaget vi samarbetar med kan alltså ta del av vissa av dina
personuppgifter för att kontakta dig och be dig att delta i en sådan undersökning.
Du har alltid rätt att tacka nej till att delta i en undersökning.
Ditt medgivande
För att färdtjänsthandläggare ska kunna handlägga ditt ärende på ett bra sätt kan vi ibland behöva
begära in mer information om dig från en företrädare eller ett ombud, socialtjänsten, hälso-sjukvården,
skolan med flera.
Vi frågar alltid efter ditt medgivande för att få ta kontakt med dem.
Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar vår hantering av dina personuppgifter
Europeiska dataskyddsförordningens artikel 6 e (GDPR) innehåller regler för hur personuppgifter får
hanteras och vilka rättigheter den enskilde har.
Frågor och synpunkter
Information om den nya dataskyddslagen finns på www.harryda.se/gpdr.
Sökanden har rätt att begära information om och rättelse av de uppgifter som finns registrerade hos
oss. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Härryda kommun och nås på kommun@harryda.se
tel: 031-724 62 00. Dataskyddsombudet nås på dso@goteborgsregionen.se eller ring 031-335 52 53.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

