
Ansökningsblankett 

Möbellinjen 
 

 

Kursens omfattning: 100%  
    

Jag söker:    Grundår 
    

   Påbyggnadsår (kan endast sökas om du först gått grundåret) 
    

 

Förnamn Efternamn 

  

Adress Personnummer  

  

Postnummer Postort Mobilnummer 

   

E-post 

 
 

Mobilnummer till anhöriga, ICE (In Case of Emergency). Ange namn, mobilnummer och vilken 
relation du har till personerna, t.ex. förälder, partner, vän. 

 

 

 
 

Önskar du bo i skolans internat?   Ja   Nej 
       

Ska du ansöka om studiemedel från CSN?   Ja   Nej 
       

Om du har kryssat JA i rutan om studiemedel och du blir antagen till kursen skickar vi dina personuppgifter och uppgifter 
om dina studier till CSN. På www.csn.se kan du läsa om hur man ansöker om studiemedel. 

 
 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 
    

   Grundskola 
    

   2-årig gymnasieutbildning   
    

   3-årig gymnasieutbildning   
    

   Högre utbildning (högskola, universitet eller yrkeshögskola) 
    

   Utländsk utbildning 
    

Beskriv kort vilka utbildningar du gått. 

 

 

 

 
 

http://www.csn.se/


Vi anpassar vår verksamhet efter de kursdeltagare som finns hos oss. För att kunna göra detta 
på bästa sätt är det angeläget för oss att veta om du är/har/har haft något av nedanstående. 
Observera att om du väljer att kryssa i någon ruta kommer det INTE att påverka din möjlighet att 
bli antagen till kursen. 

        

   Synnedsättning    Hörselnedsättning 
   

     

   Dyslexi/dyskalkyli    Rörelsenedsättning 
   

     

   Medicinsk funktionsnedsättning    Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
   

     

   Utbrändhet/utmattningssyndrom    Psykisk ohälsa 
   

     

   Språksvårigheter    Allergi 
   

     

   Övrigt 
   

 
   

 
   

 
   

 
 

 

OBS! 

 

För att kunna ta emot dig som kursdeltagare behöver Älvsby folkhögskola hantera dina 
personuppgifter. Läs mer om det i bilagan ”Älvsby folkhögskolas hantering av 
personuppgifter”. 

  

    

Genom att kryssa i rutan godkänner du att dina personuppgifter behandlas 
enligt dokumentet ”Älvsby folkhögskolas hantering av personuppgifter”. 

   

   

 

 
 

 

Datum 
 

 

 
 

Bifoga ett personligt brev.  
Berätta om dina intressen och varför du vill gå kursen. 

 

 
Utbildningen är kostnadsfri, men vi tar ut en materialavgift och en serviceavgift varje termin.  
Läs mer om de kostnaderna på skolans hemsida www.afhs.nu 
 

Skicka in din ansökan med e-post till 
info@afhs.nu  
eller med post till  
Älvsby folkhögskola, Nygrensvägen 28, 942 33 Älvsbyn 

 

Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig! Telefon: 0929-723 00 vx,  
E-post: info@afhs.nu  Hemsida: www.afhs.nu  Facebook: Älvsby folkhögskola 

 

Sista ansökningsdag: 31 maj 
 
 

 Bilaga: ”Älvsby folkhögskolas hantering av personuppgifter” 
 

mailto:info@afhs.nu
mailto:info@afhs.nu


 
 
Älvsby folkhögskolas hantering av personuppgifter  
Information till deltagare vid Älvsby folkhögskolas kurser angående 
Dataskyddsförordningen och SchoolSoft  
 
Som deltagare vid någon av våra långa eller korta kurser får du denna information därför att dina 
personuppgifter behandlas i folkhögskolans digitala system SchoolSoft. Ändamålet med denna 
behandling är skoladministrativt. Behandlingen av dina personuppgifter sker på de rättsliga grunderna 
myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse.  
 
I SchoolSoft behandlas personuppgifter som är nödvändiga för att Älvsby folkhögskola ska kunna 
bedriva en rättssäker verksamhet där information om deltagarens kunskapsutveckling ligger till grund 
för omdöme och behörigheter.  
 
Älvsby folkhögskola har rättigheter och skyldigheter att behandla och lagra personuppgifterna så 
länge de behövs för ändamålet. Det är Älvsby folkhögskola som är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter, oavsett var och i vilken form de behandlas.  
 
Älvsby folkhögskola har tecknat avtal med SchoolSoft, som är leverantör av de administrativa 
tjänsterna, vilket reglerar hur dina personuppgifter behandlas i deras system så att säkerheten för 
dina personuppgifter och din integritet säkerställs. SchoolSofts system finns i Sverige, vilket innebär 
att de uppfyller EUs krav på var personuppgifter tillhörande EU-medborgare får behandlas.  
 
Lagring av personuppgifter  
Dina personuppgifter (namn och personnummer) utgör underlag för statsbidrag och räknas därmed 
som ekonomiska verifikat. Enlig Bokföringslagen ska de uppgifterna därför lagras i minst 7 år. 
Ansökningshandlingar till Allmän kurs och Möbelrenovering sparas i tre år.  
Omdömen, behörigheter, utbildningsbevis och intyg sparas i minst 50 år. 
 
Mottagare av dina personuppgifter  
Vi lämnar ut personbunden information till myndigheter till vilka vi måste rapportera, dvs. Centrala 
Studiestödsnämnden (CSN), Folkbildningsrådet (FBR) och Statistiska Centralbyrån (SCB).  
Vid kurser som sker i samverkan (med t.ex. organisation, församling eller förening) kan vi av 
administrativa skäl komma att dela med oss av dina personuppgifter till samverkansparten. 
 
Kategorier av personuppgifter som behandlas  
De kategorier av personuppgifter vi behandlar (förutom namn och personnummer) är de du själv har 
lämnat, t.ex. när du ansökte/anmälde dig till kursen. Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, 
postadress och e-postadress använder vi för att kunna hålla kontakt med dig. I förekommande fall 
kommer deltagarlista med kontaktuppgifter att sändas ut till dina blivande kurskamrater, dock utan ditt 
personnummer.  
 
Detta innebär Dataskyddsförordningen för dig som registrerad  
Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. 
Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig 
grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att 
de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens 
korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt 
att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.  
  



 

Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:  
 
Rätten till tillgång  
Du som registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter din skola 
behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att begära ut informationen. Vid 
uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran 
förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig, se 
kontaktuppgifter nedan.  
 
Rätten till rättelse  
Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de 
fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontakt-
uppgifter nedan.  
 
Rätten till begränsning  
Du som registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när 
personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina 
personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för 
ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av 
behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.  
 
Rätten att göra invändningar  
Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att 
invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.  
 
Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet  
Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du 
anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar 
dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.  
 
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:  
Rektor 
Älvsby folkhögskola 
E-post: info@afhs.nu 
Tel: 0929-723 30 vx 
 

mailto:info@afhs.nu
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