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Anhållan om prövning vårterminen 2020

Härmed anhåller jag om prövning i följande kurs(er) enligt gymnasiets läroplan i enlighet med gällande
bestämmelser.
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-post

Kurs* och kurskod

Eventuellt tidigare betyg

* Ett prövningstillfälle/kurs under våren.
Studerar vid Vuxenutbildningen i Trelleborg

Jag önskar pröva
Våren 2020

Datum

Ja

Nej

Sista anmälningsdag
2020-03-01

Sökandes underskrift

Ansökan lämnas till:
Vuxenutbildningen, S:t Nicolai plan 2, Byggnad H, Trelleborg

Arbetsmarknadsnämnden
www.trelleborg.se
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Gasverksgatan 3 b
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-102 64
Org.nr: 212000-1199
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Anmälan skickas till:
komvux@trelleborg.se
Legitimation
Legitimation måste kunna visas vid prövningstillfället.
Kostnad
För prövande inskriven i Trelleborgs skolväsende är avgiften för prövning
300 kronor per kurs. För övriga prövande är avgiften 500 kronor per kurs.
Kopia på inbetald avgift skall visas senast sista anmälningsdagen för
prövningen hos Vuxenutbildningen/Administrationen.
Anmälan är bindande.
Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter
som du lämnar för att kunna administrera din ansökan om prövning på vuxenutbildningen.
De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och arkivering.
De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina
personuppgifter kommer att sparas i vårt diarieföringssystem samt i ett fysiskt arkiv. Dina
personuppgifter kommer att hanteras av Arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än
nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter
arkiveras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Arbetsmarknadsnämnden, som kan
kontaktas på arbetmarknadsforvaltningen@trelleborg.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/ personuppgifter
Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 79, 231 21 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00 | Fax: 0410-164 02
www.trelleborg.se
arbetmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

Arbetsmarknadsnämnden
www.trelleborg.se
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

Arbetsmarknadsnämndens
dataskyddsombud:
dataskyddsombud@trelleborg.se

Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Gasverksgatan 3 b
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-102 64
Org.nr: 212000-1199

