Ansøgning om
- KONTANT UDBETALING af rabat på transport

Du skal aflevere ansøgningen på din skole
Du skal udfylde felt 1-3

Cpr-nummer

1. Personoplysninger

Navn
Adresse
Postnr.

By/postdistrikt

Telefon
Mailadresse

2. For hvilken periode ønsker du kontantrabat
Jeg søger om at få rabatten på bus- og togkort,
jeg tidligere har købt til fuld pris, udbetalt kontant for
følgende periode .......................................................

dg.

md.

2 0

år

dg.

til

md.

2 0

år

Jeg søger rabatten på bus- og togkort udbetalt kontant. Giv en udførlig forklaring på hvorfor:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Du skal vedlægge dokumentation for det periodekort eller personlige rejsekort, du har anvendt.
For periodekort skal du vedlægge:
- kopi af dit stamkort (siden med dit foto) og
- det originale værdiindlæg (siden hvor tidsperioden står) og
- eventuelt kopi af dit Ungdomskort (hvis du har betalt egenbetaling for perioden)
For personligt rejsekort:
- Log ind på rejsekort.dk og vælg ”Mine rejser” i menuen
- Vedlæg kopi af hele siden med dit navn og alle de rejser, du søger rabat udbetalt for

3. Elevens underskrift
Dato

4. Udfyldes af administrator

Underskrift

Modtaget den

dg.

md.

2 0

år

Administratorkode
Uddannelsestype
Det bekræftes, at eleven har været studieaktiv og
opfyldt betingelserne for at få rabat i den periode, som
eleven har søgt om kontant udbetaling til .....................

Dato
1020

Administrators stempel og underskrift
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Frist

Du skal aflevere ansøgningen til dit uddannelsessted senest 1 måned efer den periode, du søger for.

Oplysninger om dig

Ifølge databeskyttelsesforordningen er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 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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