ANSÖKAN
Samhällsorientering för nyanlända

Utbildningskontoret
Vuxenutbildningen SFI
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Ansökan till samhällsorientering
Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnr (år, mån, dag, nr)

Telefon

Mobiltelefon

LMA – kortsnummer (om du bor
på anläggningsboende)

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Hemspråk

Övriga språk

Invandrad till Sverige, datum

Övriga uppgifter

Omfattas du av etableringslagen?
Ja

Nej

Väntar på uppehållstillstånd

Är du anhörig till etablering men omfattas inte av lagen om etableringsinsatser? Personen ska
ha kommit från utomeuropeiskt land.
Ja

Nej

Har du fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort?
Ja

Nej

Är du familjemedlem till person med så kallat EU-blåkort?
Ja

Nej

Har du tidigare studerat
Samhällskunskap?

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Finns intyg?

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

Vilka moduler har du genomfört?

www.strangnas.se
kommun@strangnas.se

Organisationsnr 212000-0365
Bankgiro 621-6907
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Har du någon funktionsnedsättning som gör att du behöver extra hjälp?

Har du lässvårigheter på modersmålet som kan påverka undervisningen?

...................................................................
Datum
.............................................................................................
Namnunderskrift

Skicka ifylld blankett till:

Strängnäs kommun
Vuxenutbildningen SFI
645 80 Strängnäs

Information om personuppgiftsbehandlingen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer,
modersmål, eventuella funktionsnedsättningar samt uppgifter om din bakgrund i Sverige. Syftet med en sådan behandling är
att kunna hantera din ansökan. Lämnar du inte personuppgifterna kommer vi inte kunna hantera din ansökan.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina
personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna
dataskyddsförordningen och enligt 3 kap 3 § dataskyddslagen. Dina uppgifter kommer att raderas ett år efter avslutad
utbildning.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att kunna utföra våra tjänster 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 barn- och utbildningsnämnden. 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 eller raderar dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se. Vårt
dataskyddsombud når du via dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

