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Anmälan till
svenskundervisning - SFI
Registration for learning of Swedish
for adult immigrants

Utbildningsnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Efternamn/Surname

Förnamn/Given name

Kön/Sex

Personnummer/Date of birth

Adress, ev. c/o, postnummer, postort/Postal address ev. c/o, postalcode, place of residence

Telefonnummer bostad/Telephone number home

Telefonnummer arbete/Telephone number place of work

Mobiltelefon/Cell phone

E-postadress/Emailaddress

Medborgarskap/Citizenship - Hemland/Native country

Hemspråk/Mother tounge

Övriga språk/Other languages

Ankomst till Sverige/Date of arrival in Sweden

Flykting/Refugee

Asylsökande/Seek asylum

Övrig invandrare/Other immigrant

Grundskoleutbildning/Compulsary school

Antal år/Number of years

Gymnasial utbildning/Upper secondary school

Antal år/Number of years

Högskola, universitet/University studies

Antal år/Number of years

Totalt/Totally

Inriktning på högre studier/Corecourse in higher studies

Kunskaper i svenska språket/Knowledge in the swedish language
Talar/Speaks

Inget/Not at all

Lite/A little

Ganska bra/Rather good

Läser/Reads

Inget/Not at all

Lite/A little

Ganska bra/Rather good

Skriver/Writes

Inget/Not at all

Lite/A little

Ganska bra/Rather good

Kommentar/Annotation

Kan börja tidigast/Can start at the earliest

Har etableringsplan/Have introduction plan
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Kan börja omgående/Ready to start immediately

Skriv ut blankett
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Syfte med studierna/Purpose of studying
Vardagskommunikation/For
Fortsatta studier/To continue
everyday use
studying

Arbete/Work

Kommentar/Annotation

Yrkesbakgrund/Occupation background

Övriga upplysningar/Miscellanous
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Datum

Underskrift

Viktigt!
Komvux Berg erbjuder svenskundervisning endast till dem som är folkbokförda i kommunen.
Undertecknad (sökande eller dess ombud) intygar att sökanden är folkbokförd eller snarast kommer att
folkbokföra sig i Berg. Den som påbörjat sin utbildning på osanna grunder kommer att avstängas av
utbildningsanordnaren.
Important!
Komvux Berg offer learning of Swedish only to those who are nationally registrated in the municipality.
The signer (the applicant or representative) certify that the applicant are or as soon as possible will be
nationally registrated in Berg. A person who starts it´s education by false information will be suspended.

Jag har hjälpt till med denna ansökan/I have been of assistance filling this form

Telefon/Telephone number

Blanketten lämnas/skickas till din hemkommun alternativt Kommunal vuxenutbildning, Box 73, 845 21 Svenstavik

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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We need to save and process personal information about you, such as name, social security number, address, telephone number and e-mail address. The purpose
of such treatment is to be able to process your application. We have received your information from you. We apply applicable privacy legislation at all times in all
processing of personal data. The legal basis for processing your personal data is in accordance with DSF Article 6 (1) (b) "The processing is necessary to fulfill an
agreement in which the data subject is a party or to take action at the request of the data subject before such agreement is concluded". Your information may be
saved 5 years. We may share your personal information with another third party, provided we are required to do so by law. However, we will never transfer your
information to a country outside the EU without first notifying you. Contact information and other information about GDPR in Berg's municipality can be found
on our website: www.berg.se/gdpr. Personal data controller is Bergs kommun, Utbildningsnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik. You have the right to contact us if
you want information about the information we have about you, to request correction, transfer or to request that we limit the processing, to object or request
deletion of your information. You can do this most easily by contacting us at Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. You reach the
municipality's data protection representative with the same contact information. If you have a complaint about our processing of your personal data, you have
the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
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