ANSÖKAN OM PRÖVNING
Ansökan skickas/lämnas till:
Vägledningscentrum Åsgatan, Falu kommun, 791 83 FALUN
Namn

Personnummer (10 siffror)

Telefon

Gatuadress (gata, nr, postlåda etc)

Postnummer och ort

E-post

Jag vill göra en prövning i denna kurs:

Jag vill göra prövningen hos denna utbildningsanordnare:

På grund av Covid-19 har vi endast prövning öppen
för elever som är folkbokförda i Falun.
Bifoga kvitto på erlagd avgift, 500 kronor/prövning. Betalning görs till bankgiro 218-0289 med Falu
kommun som betalningsmottagare. Obs! Inbetald avgift återbetalas inte.
Ange som meddelande: Ansvar 75400 Konto 3131 Tjänst 472010
Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är
nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och
studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer
att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till
samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade.
Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse
av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför
på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade
personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c)
ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad
av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade. För att begära
information om de uppgifter vi behandlar om dig kan du vända dig till Kontaktcenter på 023-83000 eller
kontaktcenter@falun.se

□ Genom att kryssa i denna ruta intygar jag att jag har läst och förstått denna information.
Datum

Sökandes underskrift

