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De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att underlätta studier på annan ort. Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för systemleverantör för att de ska kunna
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felaktiga. Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden
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