ANMÄLAN TILL PRÖVNING
Personnummer:
Förnamn

Efternamn

Telefon bostaden

Utdelningsadress

Postnr och ort

Telefon arbetet

Kommun där du är folkbokförd

Mobiltelefon

E-postadress (texta)

Prövning avser följande kurs/er:
Kursnamn

Antal poäng

Har du läst kursen/kurserna tidigare? ❑ JA (Om ja, bifoga en kopia av ditt betyg) ❑ NEJ
• Anmälan lämnas in senast tre veckor före prövningsdag.
• Kostnad för prövning är 500 kr per kurs.
• Kvitto på betald prövning skall uppvisas innan prövningen beviljas och ansvarig
lärare kontaktas.
• Prövningen ska avslutas inom 6 månader efter erlagd betalning.
Betalningsmottagare:
Lapplands kommunalförbund
Bankgirokonto: 5884-1875
VIKTIGT att vid betalning ange följande i meddelandefältet:
Ditt namn, Prövning, 3130-342000

-----------------

-------------------------------------------------------------

Datum

Sökandes underskrift

Svarsmeddelande från Lapplands lärcentra
Prövningsförrättande lärare:.....................................................
Ämne:...................................................................................
Nås på telefon:........................................
OBS! Kontakta ovanstående prövningsförrättare för vidare information om prövningen
och om tidpunkt.
Vänd blad för information om hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen
(GDPR).

Postadress
Lapplands lärcentra
981 85 Kiruna

Besöksadress
Bergmästaregatan 8

E-post och hemsida
larcentra.kiruna@lapplands.se
www.lapplands.se

Telefon
Expedition 0980-708 31
Studievägledn 0980-708 32, 702 81

Information till studerande i samband med ansökan och ev. fortsatta studier
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din ansökan och att du sedan ska kunna fullgöra dina ev.
fortsatta studier hos oss.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande Arkivlag.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra åtaganden och fullgöra våra skyldigheter gentemot
dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en 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.
Personuppgiftsansvarig är Lapplands lärcentra/Lapplands kommunalförbund
(222000-0760). 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 nedanstående kontaktuppgifter.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@lapplands.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

