ANSÖKAN TILL SVERIGEHÄLSANS UTBILDNINGAR VT20
Namn _______________________________________________ Personnummer _____________________
Adress _________________________________________________________________________________
Postadress _____________________________________________________________________________
Faktureringsadress _______________________________________________________________________
Telefon hem ______________________________________ Telefon arbete __________________________
Mobiltelefon ________________________ E-post ______________________________________________
Kortfattad utbildningsbakgrund ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Yrkesbakgrund __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nuvarande arbete eller sysselsättning _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Vi ber om detaljerad faktureringsinformation för att underlätta fakturahanteringen.
Ansökan avser utbildning :

Stockholm

Malmö

Härmed anmäler jag mig till utbildningen Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult. Start:
Stockholm: 2020-02-10. Längd: Två terminer. Kostnad: 51 825 kr inkl. moms varav anmälningsavgift:
5 100 kr.
Härmed anmäler jag mig till utbildningen Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog. Start: Malmö: Vår 2020-0302. datum kommer, Stockholm 2020-03-02. Längd: Två terminer. Kostnad: 51 825 kr inkl. moms varav anmälningsavgift: 5 100 kr.
Härmed anmäler jag mig till utbildningen Diplomerad Avspänningspedagog. Start: Malmö: 2020-03-02, datum
kommer, Stockholm 2020-03-02 Längd: En termin. Kostnad: 25 575 kr inkl. moms varav anmälningsavgift: 2 500 kr.
Härmed anmäler jag mig till utbildningen Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning. Start: Stockholm
2020-03-12. Längd: En termin. Kostnad: 21 300 kr inkl. moms varav anmälningsavgift: 2 100 kr inkl. moms.

Anmälningsavgiften utgör en del av den totala kurskostnaden. Littteratur ingår ej i utbildningskostnaden.
Se respektive utbildningssida på www.sverigehalsan.se för litteraturkostnad.

Är du intresserad av någon annan av våra utbildningar?
Ansökningshandlingarna för våra övriga utbildningar inbegriper ett intervjuformulär och kan inte bifogas denna blankett. Du är också välkommen att kontakta oss på telefon: 040-698 60 00 eller
e-mail: info@sverigehalsan.se, så skickar vi blanketter till dig.
Betalning
Din anmälan bekräftas via post. I samband med kursstart får du en faktura på anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något
av nedanstående alternativ. Observera att kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Se kostnad för
litteratur på respektive utbildningssida. Ange önskat betalningssätt:
Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
Jag vill ha information om avbetalning.
Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

Underskrift betalningsansvarig: ________________________ Namnförtydligande: ________________________

Anmälnings och avbokningsregler
Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen.
Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt
nästkommande termin.
Anmälan
Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende
betalning och avbokning.
Datum __________________________ Namnteckning _________________________________________
Namnförtydligande ______________________________________________________________________
Anmälan skickas till Sverigehälsan AB, Nils Forsbergs plats 3, 217 54 Malmö

GDPR

För att kunna söka utbildningar och kurser via sverigehalsan.se behöver du lämna ifrån
dig personuppgifter. Personuppgifterna består av Namn, Personnummer (det går även
att söka om man saknar svenskt personnummer), E-postadress, Adress, Telefonnummer
samt Ansökningshandlingar (d.v.s. eventuella betyg och arbetsgivarintyg etc.). Sverigehälsan AB använder uppgifterna för att kunna kommunicera med dig och utifrån dina
ansökningshandlingar bedöma om du uppfyller behörighetskraven för utbildningen eller
kursen samt ge ansökan ett urvalsvärde.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår,
efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Sverigehälsan AB, få besked om vilka personuppgifter om dig som Sverigehälsan AB behandlar och hur dessa behandlas. Du har
också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter
som Sverigehälsan AB behandlar om dig.

