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Ansökan Cykelgymnasiet – Nationell Idrottsutbildning (NIU)
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig och ditt minderåriga barn. Eksjö kommun, genom barnoch ungdomsnämnden/kommunstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen samlas in
av barn- och utbildningssektor/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
dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i
egenskap av vårdnadshavare och elev. Personuppgifterna behandlas för att kunna komma i kontakt med elever och vårdnadshavare. De
kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är namn, personnummer, epost, adress, telefonnummer, epost, för vårdnadshavare
arbetsplats och för elev, klass. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen krävs för att utföra våra myndighetsuppgifter.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig lagras i skolans låsta arkiv och i digitala plattformar. I
samband med att eleven avslutar sina studier på Eksjö gymnasium gallras uppgifterna. Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få
information om vilka uppgifter om dig eller ditt minderåriga barn 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.

Dina kontaktuppgifter
Namn

Personnummer

E-post

Telefonnummer

Adress

Vårdnadshavares kontaktuppgifter
Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namn

Namn

Adress

Adress

E-post

E-post

Telefonnummer

Telefonnummer
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Kontaktuppgifter tränare
Namn

Telefonnummer

E-post

Cykelinformation
Motivering till varför du vill gå cykelgymnasiet i Eksjö

Tävlingsresultat/Meriter

Nuvarande cykelklubb

Datum och sökandes underskrift

Datum och vårdnadshavares underskrift

Blanketten skickas till Antagningskansliet, Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö.
Blanketten ska vara oss tillhanda senast 1 december.
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