Ansøgning om FÆRGERABAT
Du skal aflevere ansøgningen på din skole.

1. Udfyldes af administrator
Stempel:

2. Personoplysninger

dg.

Modtaget den

md.

2 0

år

Cpr-nummer

Navn
Adresse
Postnr.

By/postdistrikt

Telefon
Mailadresse

3. Færge

Oplys færgerute .....................................................................

Fra			

Til

Dato			

Ansøgers underskrift

4. Elevens underskrift
Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har
givet, er rigtige og erklærer, at jeg har læst vejledningen til
udfyldelse af skemaet:

Vejledning til skemaet

Når skemaet er udfyldt, skal du aflevere det på din skole.
Skolen kontrollerer, om de oplysninger, du har angivet på
skemaet, er korrekte. Du skal være opmærksom på, at det
er strafbart bevidst at give forkerte oplysninger eller at
undlade at give oplysninger.
Når Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har behandlet din ansøgning, modtager du et brev, hvor du blandt
andet kan se, om din ansøgning er blevet godkendt.
Er oplysningerne på rabatbrevet ikke korrekte, skal du
kontakte din skole.
Du skal købe dit periodekort til færgeoverfarten til fuld pris
(læs næste afsnit, hvis du rejser over Helsingør/Helsingborg). Du får udbetalt din rabat efterfølgende, når du har
udfyldt en blanket om udbetaling af færgerabat. Du finder
blanketten på www.ungdomskort.dk.
0518

Helsingør/Helsingborg
Sejler du over Helsingør/Helsingborg og har brug for både
færgerabat og Ungdomskort, skal du søge Ungdomskort
via www.ungdomskort.dk. Ungdomskortet dækker også
færgeoverfarten. Du skal altså ikke købe dit periodekort til
fuld pris og derefter få rabatten udbetalt fra Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Hvis du kun har brug for færgerabatten, skal du kun søge
på dette skema.
Frister
Du er tidligst berettiget til rabat på færgeoverfart fra den
dag, du afleverer ansøgningen på din skole. Det er derfor
vigtigt, at du søger, inden du begynder uddannelsen på din
skole.
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Oplysninger om dig

Ifølge databeskyttelsesforordningen er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte forpligtet til at oplyse dig om,
hvordan vi håndterer dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.
De personoplysninger, vi indsamler om dig, opbevarer og håndterer vi trygt og sikkert i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.
Personoplysninger
Personoplysninger er al information, som direkte eller indirekte (det vil sige sammen med andre oplysninger) kan kobles
til dig, for eksempel navn, billede, cprnummer og uddannelsesoplysninger.
Når vi behandler en ansøgning fra dig, kan vi have behov for at behandle almindelige, følsomme og øvrige personoplysninger om dig for at varetage dine interesser. Hvis vi ikke modtager de nødvendige oplysninger, vil vi ikke være i stand
til at foretage sagsbehandling, tildele dig ydelser eller forvalte dine retskrav.
Læs mere på www.ungdomskort.dk/oplysninger-om-dig.
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