Ansökan anslutningsresor
Jämtlands Gymnasieförbund!

Personuppgifter
Efternamn

Bostadsadress

Postnummer

VAR GOD TEXTA!

Personnummer

Förnamn

Mobilnummer

Ev. hemnummer

Ortnamn

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Skolort

Utbildning (program)

Årskurs/klass

Ansökan avser läsåret

Anslutningsresa, där kollektivtrafik saknas och avstånd till närmaste hållplats är längre än sex kilometer
Antal kilometer till närmaste hållplats

km

För omyndig elev
Ange namnet på den kontoinnehavare ni anmält till banken för utbetalning

Övriga upplysningar

Jämtlands gymnasieförbund behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2016/679). Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Mera information om dina rättigheter finns på förbundets
hemsida www.jgy.se. Där finns även utförlig information om förbundets arbete med dataskydd samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud.

Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se

Blankett rev: 2019-01-31

Ansökan anslutningsresor
Jämtlands Gymnasieförbund!

Underskrift
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av den information som medföljer
blanketten t ex utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.
Datum

Vårdnadshavares underskrift (för omyndig elev)

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av den information som medföljer
blanketten t ex utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.
Datum

Elevens underskrift (myndig elev)

Ansökan skickas till:
Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 Östersund

Beslut
Ansökan

Ev. motivering

Beviljas

Avslås

Beslutet gäller fr o m

Ort

Datum

Beslutet gäller t o m

Belopp

Underskrift beslutsfattare

Namnförtydligande

Beslutet förutsätter att du studerar på heltid och är folkbokförd inom Jämtlands Gymnasieförbunds kommuner (Bräcke, Ragunda, Krokom, Åre eller Östersund).
Beloppet betalas ut sista bankdagen i månaden och du måste göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

Jämtlands gymnasieförbund behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2016/679). Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Mera information om dina rättigheter finns på förbundets
hemsida www.jgy.se. Där finns även utförlig information om förbundets arbete med dataskydd samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud.
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se
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