Ansökan till Yrkesutbildning
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Kursstart
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3: Sökt utbildning

Utbildningsort

Kursstart

Namn

Adress

Personnummer

Postnummer

Namn & telefon närmast anhörig

Ort

Sökandes telefon

E-post

Så här söker du!

Du fyller i uppgifterna på blanketten och när du lämnar in din ansökan skall du även bifoga kopior på betyg från samtliga utbildningar
som du gått. Du lämnar denna ansökan till Komvux i din hemkommun. Observera att en ofullständig ansökan ej kommer att behandlas.
1. Jobbar du nu?
Ja, jag har en fast eller tidsbegränsad anställning
Ja, jag har en fast anställning eller tidsbegränsad anställning men riskerar arbetslöshet
Nej, jag är arbetslös, timanställd eller i studier
2. Mål med dina studier
Att få en gymnasieexamen/slutbetyg
Få behörighet till högre utbildning
Jag behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
Jag behöver utbildningen för planerat yrkesval
Jag har annat mål för mina studier, beskriv nedan:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Kom ihåg att skriva under din
ansökan på nästa sida!

3. Studiefinansiering
Studiemedel (CSN)
Annan finanisering

5. Underskrift

4. Studietakt
100%
75%
50%
Annan ..........................................

Datum

Underskrift

_________________________________

__________________________________________________

Skicka in din ansökan

Skicka in ansökningsblanketten tillsammans med kopior på
betyg från tidigare studier till Vuxenutbildning i din hemkommun.

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella
personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad.
•
•

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kommunstyrelsen i Lidköpings kommun
Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att administrera ansökan till vuxenutbildning.
Om det gäller ett avtal och du inte lämnar dina personuppgifter kan det få den påverkan att du inte kan ingå något avtal.

•

Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras.

•

De som får ta del av dina personuppgifter är personal vuxenutbildning Lidköping.

•

Lagringstiden för personuppgifter är 2 år efter avslutad utbildning

•

Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till,

•

Lidköpings kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut

•

Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att

rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling
information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger
överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan
•

Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten

•

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post

Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för mer information.
data v6dataskyddsombud@goliskait.se alternativt ring Lidköpings kommuns Kontaktcenter Tfn. 0510-77 00 00.
För mer information hur personuppgifter behandlas se https://lidkoping.se/kommun-och-politik/behandling-av-personuppgifter

