
Ansøgning om optagelse på enkeitfag

NØRREBRO
GYMNASIUM

Udfyldes af Nørrebro Gymnasium

Optaget Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer

LI LI
Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik UniLogin tildelt

LI
Evt, yderligere info:

Udfyldes af ansøger

Ansøgning om optagelse på enkeitfag
Sendes på E-mail til nbgym@nbgym.dk eller pr. post til Nørrebro Gymnasium, Titangade 13A,
2200 København N (Tlf. 35 83 18 26)

Ansøgers navn og adresse:
Navn CPR-nummer

Gade/vej og nr. Postnr. By

Kommune E-mail Telefon

Jeg søger optagelse på enkeitfag i: (Søger du ind på EUX-forberedende, notér venligst også hvilken pakke)

Fag / Pakke Niveau Hold (Udfyldes af NBG)

BEMÆRK vedr. ArabiskA/TyrkiskA: Hvis du går på et andet gymnasium og ønsker, at faget skal indgå som en
del af din studentereksamen, skal din skole på følgende side attestere, at den vil betale fuldt deltagergebyr for, at
du går på holdet hos os.

Hvor har du hørt om Nørrebro Gymnasium?

[Venner/Familie [Facebook LiBusreklamer LIUU-vejleder Uddannelsesmesse
[Avis (hvilken):_________________ [Andet (Eks. biograf/YouTube): —____________________
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Ansøgning om optagelse på enkeitfag

Oplysninger om tidligere uddannelse/pension/efterløn:

fra L 9. klasse 1 10. klasse (Vedlæg kopi af eksamensbeviser)Jeg har afsluttet grundskolen (årstal)

_________

Evt, anden skole (skriv hvilken)

_____________________________________________________________________

Tidligere deltagelse i ungdomsuddannelse (gymnasium, hf, erhvervsuddannelse og lign.)
Uddannelse

_____________________

fra

_________til __________sted________________________________________

Vedlæg venligst dokumentation for eksamenskarakterer, årskarakterer og/eller sidste standpunktskarakterer

Afsluttet videregående uddannelse:
Uddannelse

_____________________

fra

_________til __________sted

Tidligere uddannelse inden for de fag, der ønskes enkeltfagsundervisning i:
Fag Niveau Skole/kursus - År

U ndervisningsafgift:

+ Hvert fag koster 550 kr.*) og hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 200 kr.
•• Beløbet betales ved optagelsen. Beløbet tilbagebetales ikke i tilfælde af senere framelding.
+ Bogudlån er gratis. Bøger skal afleveres eller erstattes efter endt kursus.

*) Undtagen spansk, arabisk, tyrkisk, naturgeografi, oldtidskundskab og filosofi, som koster 1.400 kr. pr. fag.

For arabisk A og tyrkisk A er der fuld deltagerbetaling, (p.t. kr. 32.184,-), hvis forholdet ang. deltagergebyr nævnt
på side 1 gør sig gældende:

Hermed attesterer ansøgers hovedforlØbsskole at:

- vi indvilliger i at betale fuldt deltagergebyr for ansøgers undervisning i Arabisk A / Tyrkisk A.
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Skole / Navn / Titel Gade/vej og nr.

Postnr. By Telefon

E-mail Dato Underskrift

Side I 2



Version; 160323

Samtykkeerklæring

Dataansvarlig: og
Nørrebro Gymnasium [Dit navn, læsbart]
Titangade 13A
63717711

Kontaktperson:
Katrine Juul
Rektor
Tlf.: 35831826
E-mail:kj@nbgym.dk

Samtykket er frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til
enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

Tilbagekaldelse af samtykket kan ske til enhver tid ved at rette henvendelse til Nørrebro Gymnasium.

Afgivelse af samtykke

1. Jeg giver hermed samtykke til, at der tages billeder, som efterfølgende m anvendes
(sæt kryds):

2.

I p Nørrebro Gymnasiums hjemmeside med det formål at markedsføre og kommunikation

] P Facebook og Instagram med det formål at markedsføre samt kommunikation
i markedsføringsøjemed (reklamevideo, tryksager og lign.)

3. [1 Jeg giver samtykke til, at Nørrebro Gymnasium i interne mails og via intranettet oplyser om
min fødselsdag og andre mærkedage fx jubilæum

4. []Jeg giver samtykke til, at Nørrebro Gymnasium m anvende mit navn i forbindelse med opslag
med socialfremmende budskaber

Nr du samtykker til, at vi m bruge dine oplysninger p [Instagram, Facebook], overfører vi dine
oplysninger til selskaber, der har hovedkontor i USA. USA er kategoriseret som et usikkert tredjeland.
Nr tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som FU gør, har vi skærpede
forpligtelser i beskyttelsen af dine data. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen
form af FU standardkontrakter (EU SCC) og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige
sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du vil vide mere om de overførselsgrundlag, som berører dig, kan du
kontakte os via e-mail nbgym@nbgym.dk eller telefonisk p 35831826.
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f:

2. Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktpersonen angivet øverst p siden:

• opnå indsigt i dine personoplysninger
• f berigtiget dine registrerede personoplysninger
• i visse tilfælde f slettet personoplysninger om dig selv
• f udleveret dine personoplysninger mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig

(dataportabilitet)
• gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
• f begrænset behandlingen af dine personoplysninger

Nr du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig
indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, fr du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til
os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst p siden.

Hvis du efterfølgende ikke er tilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, har du ret
til at indgive en klage til Datatilsynet p Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, tlf. 33193200 eller
via e-mail: dtdatatilsynet.dk. Se mere om Datatilsynet p: https://www.datatilsynet.dk/

Dato:

[Din underskrift]
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