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SAMTYCKE till att uppgifter om prestationer inom utbildning i fritt 

bildningsarbete får föras in i Koski-registret 

Jag har tagit del av det informationsmeddelande som getts i samband med detta samtycke, och fått tillräcklig 
information om registreringen av uppgifter om prestationer, behandlingen av personuppgifter om mig själv i 
anslutning till behandlingen och om hur jag kan hantera insamlade uppgifter och invända mot behandling av 
uppgifterna. Jag har också fått klara och tydliga instruktioner om hur jag kan återkalla mitt samtycke till 
behandling av uppgifterna och på vilka villkor uppgifterna kan raderas ur de personuppgiftsansvarigas register.  

Jag förstår att det är frivilligt att registrera uppgifter om prestationer. Jag har rätt att när som helst under eller 
efter utbildningen återkalla mitt samtycke utan att ange någon orsak till Arbetarnas Bildningsförbund ABF Jag 
förstår att min invändning eller återkallandet av mitt samtycke inte påverkar den utbildning jag fått och att jag 
inte kommer att orsakas av någon olägenhet om jag inte ger mitt samtycke eller senare återkallar det.  

Från Arbetarnas Bildningsförbund ABF har jag fått information om samtycket och jag har haft tillräckligt med tid 
för att överväga om jag vill ge mitt samtycke för att föra in uppgifter eller inte.  

Genom att underteckna samtyckesblanketten godkänner jag att personuppgifter som rör mig själv behandlas 
enligt den beskrivning som överlämnats i samband med samtycket och att uppgifterna om prestationerna till sist 
lagras i Koski-registret.  

 Ja 

Jag samtycker till att Arbetarnas Bildningsförbund ABF och Utbildningsstyrelsen behandlar följande uppgifter 
enligt beskrivningen i informationsblanketten: 

1. utbildningens namn och omfattning  
2. datum då utbildningen inleds 
3. bedömning av kunnandet. 

SAMT de uppgifter som krävs för studentnummerregistret: 

1. namn 
2. studentnummer 
3. personbeteckning 
4. medborgarskap 
5. kön 
6. modersmål 
7. behövlig kontaktinformation.  
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Jag förstår att jag efter att uppgifterna lagrats kan hantera mina utbildningsuppgifter i tjänsten Min Studieinfo på 

https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/, där jag också kan återkalla mitt samtycke som jag gett med denna 

blankett.  

 Ja 

Genom min underskrift bekräftar jag att jag frivilligt godkänner behandlingen av uppgifterna ovan och att jag har 
fått omfattande information om behandlingen av uppgifterna. I anslutning till undertecknandet har huvudmannen 
för läroanstalten kontrollerat min identitet på en officiell handling (pass eller identitetskort). 

 _____________________________________________  

Underskrift 

 _____________________________________________   

Datum 

 _____________________________________________   

Namnförtydligande  

 _____________________________________________   

Personbeteckning 

 

Samtycket har tagits emot 

 _____________________________________________  

Namn och datum för utbildningen 

 _____________________________________________  

Underskrift av den som tagit emot samtycket  

 _____________________________________________  

Namnförtydligande 

Samtycket lagras permanent av Arbetarnas Bildningsförbund ABF Om den studerande återkallar sitt samtycke, 
förses samtyckesblanketten med en anteckning om återkallandet av samtycket.  

 Samtycke återkallat (institutionen kommer att följa om samtycket återkallas). 

https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/

