Ansökningsblankett till Musikprofilen vid Eksjö Gymnasium/Kulturskolan
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Eksjö kommun, genom Barn- och ungdomsnämnden, är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter. Informationen samlas in av Eksjö Gymnasium som nås via Eksjö kommuns Kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post
kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e-post info@hoglandet.se. Information om
dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av sökande till gymnasieskolan. Personuppgifterna behandlas för att
behandla din ansökan till gymnasieskolan. De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är de som framgår nedan. Den rättsliga grunden för
personuppgiftsbehandlingen är ärendehantering. De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut berörda personer inom
antagningen och Kulturskolan. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig lagras tills ett år efter att du tagit studenten. Du har
rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kommunen. Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka
uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens personuppgiftsbehandling eller av annat skäl.

Kurser som ingår
Instrument eller sång 1
Körsång 1 eller Ensemble 1

100 poäng
100 poäng

Valbara kurser
Gehörs- och musiklära 1

100 poäng

Jag söker till Musikprofilen vid Eksjö Gymnasium:
För- och efternamn

Personnummer

E-post

Telefonnummer

Nuvarande skola

Nuvarande klass

Huvudinstrument/sång:

Biinstrument/sång:

Jag vill läsa:
Körsång 1
Ensemble 1
(Kryssa i den kurs du vill läsa)
Datum och sökandes underskrift

Datum och vårdnadshavares underskrift

Blanketten skickas till Antagningskansliet, Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö.
Skicka blanketten senast 1 februari.

