
Skolekort Side 1:2

Skolens navn som trykt på skolekort OBS! Max. 20 karakterer.

Tilmelding af skole som kunde i rejsekort-systemet & samtykkeerklæring vedr. kontaktperson. 

For at trafikselskabet må oprette skoler i Rejsekortsystemet, skal følgende aftale udfyldes og underskrives af skolens 
kontaktperson – dette gælder alle skoler. 

Dette dokument skal udfyldes elektronisk og printes. Underskriv i hånden, scan og send til: mitskolekort@moviatrafik.dk

Officielle oplysninger
Indtast oplysninger om skole

Skolens navn

Adresse

Postnr. og by

Kommune

Telefonnummer

Skolens officielle e-mail

Skole ID nummer

Telefonnummer

Navn

Email

Kontaktperson
Indtast dine kontaktoplysninger

Reg. og kontonummer (bruges til tilbagebetalinger ved lukning/spærring af skolekort) 

CVR-nummer

EAN-nummer

Betalingsinformation 
Husk hvis faktura skal betales af kommunen, skal det være kommunens oplysninger.



Samtykkeerklæring til at kontaktpersonens navn og kontaktoplysninger behandles i rejsekortsystemet

Markér Jeg giver hermed mit samtykke til, at Rejsekort A/S og de tilsluttede trafikselskaber og disses datterselskaber 
behandler, herunder indsamler, registrerer, opbevarer og udveksler oplyste personlige oplysninger i rejsekort  
systemet med det formål at registrere mig som kontaktperson for skolen. Oplysninger om navn og e-mail  
opbevares i 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori kundeforholdet er ophørt.

De tilsluttede trafikvirksomheder er: Arriva Tog, FynBus, DSB, DSB S-tog A/S, Metroselskabet I/S, Midttrafik, Nordjyllands Trafik-
selskab, Sydtrafik A/S og Trafikselskabet Movia. 

Jeg erklærer at have læst og accepteret Rejsekort A/S’ politik om behandling af personoplysninger. 

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Såfremt samtykket tilbagekaldes og skolen ikke samtidig oplyser om en ny  
kontaktperson kan skolen ikke fortsat være skolekortkunde. Skolens skolekort vil i så fald blive spærret ved tilbagekaldelsen.  

Markér  Jeg erklærer at have læst og accepteret Rejsekort A/S’ kortbestemmelser og rejseregler. 

Læs Rejsekort kortbestemmelser, rejseregler og politik om beskyttelse af personoplysninger: rejsekort.dk/det-med-smaat. 

Navn kontaktperson

Stilling

Dato (DD/MM/ÅÅ)

Underskrift

Ejerforhold
Vælg type af ejerforhold

Offentlig

Privat

Vælg system KMD

Elevadministrationssystem
Vælg det elevadministrationssystem skolen bruger.

Tabulex/IST/TEA

Andet – skriv hvilket:

Side 2:2

Underskrives af kontaktperson

www.rejsekort.dk/det-med-smaat
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