Ansökan om certifiering och
Intyg om praktisk erfarenhet
Varje ansökan faktureras 1200 kronor per område för bedömning och utfärdande av certifikat.
Inskannade ansökningar skickas till: info@svbergteknik.se

Ange de områden som ansökan avser
Bultsättning (AMA 20 CDC.1)
Sprutning med sprutbetong (AMA 20 EBF.3)

Berginjektering (AMA 20 CDD.1)

Sökande
Efternamn

Förnamn

Personnummer* (passnummer)

Nationalitet
* saknas personnummer anges passnummer istället.

Beskrivning av praktisk erfarenhet
För att bli certifierad krävs minst 2 månaders heltidsarbete inom det aktuella området.
Roll (t.ex. bergarbetare, arbetsledare)
Erfarenhet (senaste 3 åren)

År

Månader

Beskriv dina erfarenheter (fr.o.m. - t.o.m. (år och månad), projektnamn, arbetsuppgifter, ansvarig arbetsledare)

Arbetsgivare och fakturauppgifter
Företagsnamn
Kontaktperson (chef eller arbetsledare)

Organisationsnummer
E-post

Telefon

Fakturaadress eller e-fakturainformation

Fakturamärkning

Adress**

Postnummer

Ort

** Det fysiskt utfärdade certifikatet skickas till den angivna adressen

Underskrift av kontaktperson***
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum
***Kontaktpersonen intygar genom underskrift att ovanstående uppgifter om erfarenhet är riktiga. Osant intygande medför
ansvar enligt brottsbalken 15 kap. 11 §.
Om arbete inte utförs fackmannamässigt kan Svenska Bergteknikföreningen återkalla utfärdade certifikat.
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De personuppgifter som anges under rubrik ”Sökande” i detta dokument kommer att registreras hos Svenska
Bergteknikföreningen i syfte att behandla ansökan om certifiering för genomförd utbildning. Rättslig grund
för insamlingen av dessa personuppgifter är intresseavvägning då uppgifterna är nödvändiga för att
behandla ansökan, samt för utfärdandet och registreringen av certifikatet. De uppgifter som samlas in
kommer att behandlas av ackrediterade utbildningsgivare och av Svenska Bergteknikföreningens
medarbetare. Uppgifterna kommer att sparas hos Svenska Bergteknikföreningen så länge de är relevanta för
certifieringen, dock högst i 11 år. Automatisk profilering och tredjelandsöverföring förekommer inte.
Uppgifter som lämnas under rubrik ”Arbetsgivare och fakturauppgifter” samlas in i syfte att hantera
ansökan om certifiering. Rättsliga grunder för insamlingen av dessa personuppgifter är intresseavvägning
och avtal, då uppgifterna är nödvändiga för att behandla ansökan och faktureringen av certifikatet, samt
enligt 7 kap. Bokföringslagen.
Personuppgiftsansvarig är:
Svenska Bergteknikföreningen (org.nr. 802000-3144)
Box 55545
102 04 Stockholm
Kontakt: info@svbergteknik.se
Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av, och att invända mot, behandlingen.
Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.
Mer information om Svenska Bergteknikföreningens behandling av personuppgifter finns på:
https://www.svbergteknik.se/om-oss/gdpr-integritetspolicy

