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Ansökan kommunal
vuxenutbildning
Utbildningsnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Blanketten lämnas/skickas till din hemkommun
alternativt Lärcentrum Berg, Box 73, 845 21 Svenstavik

Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Folkbokföringskommun (om ej Bergs kommun)

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Födelseland (om ej Sverige)

Mobiltelefon

Tidigare högst slutförda utbildningar
Grundskola
eller motsvarande

Ange kommun

Kommunal
vuxenutbildning

Ange kommun

Samlat
betygsdokument

Ange kommun

Gymnasieutbildning
2 år el. längre

Ange kommun

Utländsk
utbildning

Ange land

Ant. poäng

Universitets-/Högskole-/
YH-utbildning

Folkhögskola

Tot ant år

Nuvarande sysselsättning
Heltidsanställning

Deltidsanställning

Egen
företagare

Arbetssökande

Riskerar
arbetslöshet

Rehabilitering/
sjukskriven

Studerande

Annan
sysselsättning

Kurs/utbildning som söks (i den ordning du vill läsa kurserna)
Kurs/utbildning

Önskad start

Studietakt

Kurs/utbildning

Önskad start

Studietakt

Skola/utbildningsanordnare

Studiefinansiering och mål med studierna
Studiemedel
Läser för
gy-examen

Lön från arbetsgivare
Saknade poäng

Annat, ange vad

Behörighet för
högre studier

Kompetensutveckling

Annat, ange vad

Förtydliga målen med studierna med egna ord / övriga upplysningar (t ex funktionshinder)

Mina studier är planerade i samråd med studie- och yrkesvägledare
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Bergs kommun © Copyright

Ja

Tillsammans med

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Dina tidigare studier ska styrkas med betyg / intyg. Betygskopior ska bifogas med varje ny ansökan. Personligt brev ska bifogas
om du söker en yrkesutbildning. Ofullständig ansökan återsändes till sökanden.

Skriv ut blankett
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling
är för att kunna behandla din ansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 b) "Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i
vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås". Dina uppgifter kan komma att sparas 5 år.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida:
www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Utbildningsnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller
begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. Du når
kommunens dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten.
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