Ansökningsdatum

Vuxenutbildningen
Antagningsenheten

Diarienr

Ansökan prövning

Uppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Telefonnummer

E-post

Kurs och kurskod

Önskat prövningsdatum

Tidigare F-prövning i samma kurs
(inom 6 mån från betygsdatumet)?
Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Information
Prövningen är kostnadsfri om du har IG/F i kursen. I annat fall kostar prövningen 500 kr per kurs. Inbetalningen
gör du via din bank till Bankgiro 991-1355. I meddelandefältet på inbetalningen skriver du: 3582.3399.4716
samt kurs, namn och personnummer på den person som prövningen gäller.
För att prövningsansökan ska vara komplett måste du bifoga betyg som påvisar F/IG i kursen eller
kvittens/betalningsbekräftelse på utförd betalning (endast signerat kvitto godkännes ej).

Anmälan är bindande och prövningsavgift betalas inte tillbaka. Om kommunen inte har möjlighet att erbjuda
prövningen får du prövningsavgiften återbetald. Kontakta då Antagningen Vux på antagningenvux@lund.se.
Övriga upplysningar

Adress
Stora Södergatan 47

Postadress
Box 41, 222 00 Lund

Webbadress
www.lund.se/vagledningscentrum

E-post
antagningenvux@lund.se

Vuxenutbildningen
Antagningsenheten
Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Typer av personuppgifter som behandlas: De typer av personuppgifter vi behandlar om dig är: namn, adress,
personnummer, e-post och telefon.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen: Utbildningsnämnden i Lunds kommun samlar in och lagrar dessa
personuppgifter för att kunna administrera din ansökan. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring,
radering och arkivering.
Laglig grund för att behandla dina personuppgifter: Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e) GDPR).
Gallringsfrist: Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi bevarar
personuppgifter i enlighet med vår arkiveringsskyldighet.

Mer information: Om du vill veta mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer på
lund.se/gdpr. Du har rätt att begära rättelse av, begränsning av samt tillgång till dina personuppgifter. För mer information,
skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@lund.se

Adress
Stora Södergatan 47

Postadress
Box 41, 222 00 Lund

Webbadress
www.lund.se/vagledningscentrum

E-post
antagningenvux@lund.se

