Ansøgning om optagelse i kørselsordningen
for pensionister til læge/speciallæge
Personlige oplysninger
Navn:

Cpr.nr.

Adresse:

Tlf.nr.:

Postnr.:

By:

Er du bevægelseshandicappet:

Ja

Nej

Bruger du et ganghjælpemiddel:

Ja

Nej

Hvis ja, hvilket:

(eks.vis rollator, stok, )

Er du kørestolsbruger:

Ja

Nej

Permanent

Efter behov

Ja

Nej

Kan du benytte offentlig transport i form af bus, tog eller flextrafik Ja

Nej

Hvis ja, hvad fejler du:

Hvis ja:
Er der bil i husstanden:

Hvis nej, anføres begrundelse herfor:

Undertegnede bekræfter på tro og love, de afgivne oplysninger, og er indforstået med selv at skulle fremskaffe og betale lægeudtalelser eller lignende, hvis dette er nødvendigt for belysning af ansøgningen.
Samtidig gives der tilladelse til, at Borgerservice må indhente nødvendige oplysninger hos andre afdelinger
i kommunen, hvis det er nødvendigt for belysning af sagen.

Dato:

Underskrift:

Ansøgningen sendes til Varde Kommune, Borgerservice, Kørselskontoret, Frisvadvej 35, 6800 Varde.
Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte: Kørselskontoret på 79 94 68 00.

Sådan behandler Varde Kommune dine
personoplysninger
Når du søger om optagelse i kørselsordningen
giver du samtykke til, at Varde Kommune
behandler en række oplysninger om dig.
Disse oplysninger kaldes personoplysninger.
Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler,
hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder
du har i den forbindelse.
Hvilke oplysninger behandler Varde Kommune?
Varde Kommune udveksler oplysninger internt i
kommunen, når det er nødvendigt for at behandle din sag.
Varde Kommune behandler de personoplysninger, der indgår i din ansøgning og i din sag. Det
kan fx være oplysninger om hvorvidt du kendes
i vores omsorgssystem, så vi i forvejen har nogle
helbredsmæssige oplysninger om dig.
Vi indhenter og behandler kun de oplysninger,
der er nødvendige for vores sagsbehandling. Formålet er at sikre, at du kan komme i betragtning
til at blive optaget i kørselsordningen.
Varde Kommune gemmer dine oplysninger
under behandlingen af din sag og sletter dem,
5 år efter sagen er afsluttet. Oplysningerne
gemmes efter sagens afslutning på grund af
regler i forældelses- og arkivloven mv.

Hvilke rettigheder har du?
Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke
til, at Varde Kommune kan indhente oplysninger
om dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte os.
Trækker du samtykket tilbage betyder det, at du
ikke kommer i betragtning til at komme med i
kørselsordningen.
Du kan gøre indsigelse over, at Varde Kommune
behandler personoplysninger om dig.
Du kan få kopi af de oplysninger, som Varde Kommune behandler om dig. Du kan også anmode
om at få dine personoplysninger korrigeret eller
slettet, i forbindelse med ansøgningen.
Har du spørgsmål til hvordan Varde Kommune
behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på VKDPO@
varde.dk eller ved at sende et brev til Varde
Kommune, att.: Databeskyttelsesrådgiveren,
Bytoften 2, 6800 Varde.
Er du uenig i den måde, Varde Kommune
behandler dine personoplysninger, kan du klage
til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling
af dine personoplysninger, men ikke i forhold til
håndteringen af din sag om legatsøgning.
Lovgrundlag
Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk – Databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesloven.

