Mina RIG-val
utanför Västerbottens län
Den här blanketten är till för att din hemkommun och den mottagande kommunen ska veta att du
har sökt RIG (riksidrottsgymnasium) via Riksidrottsförbundet.
Om du har fått ett beslut om att du har en RIG-plats, skicka med en kopia av det till
Gymnasieantagningen. Om du blir antagen till idrotten blir du mottagen i första hand1 till
utbildningen och får inackorderingstillägg.
Elev
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Nuvarande skola
Mobilnummer

Ort
E-post

Jag har sökt RIG (ange inom vilken idrott)

Annan kontaktperson

Telefon eller E-post

Intyg för antagning till riksidrottsgymnasium (RIG) bifogas:

Ja

Jag har sökt dessa nationella program kopplat till RIG
Studieväg (skriv gärna förkortningen) Kommun/Gymnasieskola

Jag samtycker till att Gymnasieantagningen Västerbottens län har rätt att behandla ovanstående personuppgifter.
Detta för att kunna tillhandahålla tjänsten enligt reglerna för GDPR, se baksidan.
Datum
Elevens underskrift

Blanketten ska vara hos Gymnasieantagningen senast 11 februari. Vid omval 7 maj.
Skickas sedan tillsammans med gymnasieansökan till berört antagningskansli.
1 Se vår hemsida, under Söka till gymnasiet/Söka till annat län. Där står om mottagande och inackorderingstillägg.

Gymnasieantagningen Västerbotten
922 81 Vindeln
Telefon: 0933-140 00
gymnasieantagningen@vindeln.se

Mina RIG-val
utanför Västerbottens län
Behandling av personuppgifter Gymnasieantagningen Västerbottens län
Från och med den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige. Den ersätter den
tidigare personuppgiftslagen.
De uppgifter som du lämnar in till gymnasieantagningen via till exempel blanketter, e-post, e-tjänster eller
de uppgifter om dig som registreras av oss på gymnasieantagningen, sparas i datasystemet Procapita samt i
fysiska ärendemappar. Registreringen görs för att gymnasieantagningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter
gentemot dig för att du ska kunna ansöka, få information och få beslut på din ansökan om
gymnasieutbildning.
Kommunerna i Västerbottens län har genom Region Västerbotten gett barn- och utbildningsnämnden i
Vindelns kommun i uppdrag att organisera det länsgemensamma antagningskansliet för
gymnasieutbildningarna i Västerbotten. Kansliet ansvarar för hanteringen av alla länets elevers ansökningar
till gymnasieskolan och antagning till länets samtliga gymnasieskolor.

Dina personuppgifter sparas
Dina personuppgifter sparas så länge gymnasieantagningen har krav på sig att enligt lag, avtal, samtycke,
intresseavvägning eller samhällsintresse handlägga och/eller följa upp ditt ärende.
Hur länge informationen sparas avgörs enligt beslut i gymnasieantagningens dokumenthanteringsplan.
Svenskt regelverk för allmänna handlingar gäller, vilket gör att dina uppgifter kan komma att lämnas ut
eller bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen.

Frågor om dataskydd
Har du frågor eller synpunkter får du gärna kontakta gymnasieantagningen. Det ger oss en möjlighet att
besvara eventuella frågor samt förbättra vår hantering av dina personuppgifter.
Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till oss.
Blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas kan du kontakta Vindelns kommuns Dataskyddsombud.
Om du fortfarande inte är nöjd med hur gymnasieantagningen sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett
klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se
Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

Allt du skickar in blir allmän handling
Allt du skickar in till gymnasieantagningen blir så kallad allmän handling. Allmänna handlingar kan begäras
ut av allmänheten och massmedier.
Om någon begär ut handlingar eller uppgifter gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna
ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet, delvis
eller inte alls.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
Dataskyddsombudet har till uppgift att bistå gymnasieantagningen med att övervaka den interna
efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser.
Om du önskar komma i kontakt med dataskyddsombudet kan du i första hand skicka ett e-postmeddelande
eller brev. Skriv gärna ordet Dataskyddsombud i brevets rubrik eller e-postmeddelandets ämnesrad. Önskar
du ringa når du lättast dataskyddsombudet via kommunens växel. Telefon: 0933-140 00
E-postadress: vindelns.kommun@vindeln.se
Postadress:
Dataskyddsombud
Vindelns kommun
922 81 Vindeln
Gymnasieantagningen Västerbotten
922 81 Vindeln
Telefon: 0933-140 00
gymnasieantagningen@vindeln.se

