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Mina studier är planerade i samråd med studie- och yrkesvägledare
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Ansökan
Ofullständig ansökan behandlas inte!
Till din ansökan skall du bifoga
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Ansökan
• Personbevis/ID-handling

Övrig information som din lärare behöver veta

Övrig information
som skolan
behöver
veta (ex inlärningssvårigheter)
Information
om behandling
av dina
personuppgifter
Vuxenutbildningen Åmål behöver använda dina personuppgifter för att kunna behandla ditt
ansökningsärende. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1c (enligt Lag om
den officiella statistiken) och 6.1e. Uppgifterna används för administration kring antagning, för att
följa elevens skolgång samt arkivskäl. Studiehistorik, betyg och eventuella särskilda åtgärder bevaras.
Statistikuppgifter samt övriga uppgifter gallras när elevens utbildningsplan avslutas. Uppgifter om er
kan härstamma ifrån kommunens invånarregister. Dina uppgifter kan delas med SCB, CSN, UHR och
Arbetsförmedlingen samt till ett personuppgiftsbiträde vid teknisk behandling. Vuxenutbildningen
Åmål är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får
begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begära att behandlingen upphör när
som helst genom att kontakta Åmåls kommuns dataskyddsombud. Du kan få dina uppgifter raderade
eller rättade. Du har rätt att få flytta dina personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till
Datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen.

Underskrift
Jag försäkrar att lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden.
Ort
Datum
Sökandes underskrift

Underskrift
Jag försäkrar att lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden.

