Ansökan

Inkom

___________

Särskild utbildning för vuxna, Lärvux
Hemkommun
Namn

Personnummer

Adress
Telefon bostaden

Postnummer

Postadress

Mobiltelefon

Vilken skola har du gått tidigare
Vilket program har du läst? Bifoga gärna betyg eller intyg och arbetslivsplan.

Vilken/vilka kurser vill du läsa (Mer information om våra kurser se www.umea.se/komvux)

Har du tidigare studerat
vid Särskild utbildning för vuxna?

Ja 

Nej 

Därför vill jag studera?

Min nuvarande sysselsättning
Arbete /praktik/dagligverksamhet. Var?

Annan viktig information, tex. allergi eller rullstol

Datum och underskrift sökande

Behjälplig vid ansökan

Telefon

Ansökan skickas till:
Utbildningskontoret
Utvecklingsledare för särskolan Inger Dahlgren
901 84 UMEÅ
För upplysningar ring:
Utvecklingsledaren för särskolan Inger Dahlgren 090-16 12 81, 073-800 58 48
inger.dahlgren@umea.se

Skolan hör av sig när ansökan har kommit in.

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana
personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende på grund av lagen. Om du
inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.
Syftet med behandlingen är att kunna behandla en ansökan om mottagande och antagning till
särskild utbildning för vuxna. Rättslig grund är Skollagen (2010:800) 21 kap i de paragrafer
som behandlar mottagande och antagning till särskild utbildning för vuxna. Dina uppgifter
kommer att sparas under tiden då skolgång genomförs. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 901 84 Umeå.
Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring,
begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du
kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå
kommun, 901 84 Umeå.
Läs mer om dina rättigheter.
Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet.

