Ansökan om förnyat certifikat PRYL
Ansökan nr :

(Ifylles av SSC)

Beställare/Arbetsgivare/Chef
Företag:

Sökande
Texta tydligt! Information till certifikatet!
Efternamn:

Kontaktperson:
Förnamn:

Texta tydligt! Information till certifikatet!
Fullständigt personnummer:
Person/Organisationsnummer:

Faktureringsadress
Adress:

Adress
Gatuadress:

Postadress:
Adress dit certifikaten skickas:

Postadress

Adress:

Postnummer:

Postadress:

Postort:

Email:

E-mail:

Telefonnummer

Telefonnummer

Fast:

Hem:

Mobilnummer:

Ort och datum för certifieringsprov

Mobilnummer:
Utbildning inom lokalvård under 5-årsperioden.

Online, april/maj 2019

Ort och datum

Antal arbetade år inom lokalvård under 5årsperioden:

Underskrift av beställare/arbetsgivare/chef
(För information om vår dataskyddspolicy
se sidan 2!)

Mitt certifikat har nr

Namnförtydligande

Underskrift av sökande

Ort och datum (Dataskyddspolicy: Se sidan 2)

Ansökan om förnyat certifikat PRYL
PRYL-certifikatet är giltigt i fem år och kan förnyas genom att innehavaren avlägger ett nytt skriftligt
prov.
Behörighet att ansöka om förnyat certifikat i enlighet med PRYL:s kravspecifikation har den som har
arbetat inom området minst halvtid under 2 år av de 5 år som certifikatet är giltigt.
Detta intygas av den sökande på ansökningsblanketten. SSC har rätt att genomföra stickprov på
angivna uppgifter. För att få förnyelse krävs att innehavaren genomgår prövning som visar att de nya
kunskaper som krävs har inhämtats, samt att de gamla fortfarande upprätthålls.
Förnyelseprovet kan göras enligt följande alternativ:
1.
2.
3.
4.

I samband med att andra grupper gör helt certifieringsprov
På orter där det ordnas förnyelsedagar
På SSC:s huvudkontor i Linköping kan enstaka personer komma och skriva förnyelseprov.
Online

Avbokning måste ske senast två veckor före certifieringstillfället för att undvika debitering. Om
sökande uteblir från provtillfället utan giltig orsak debiteras hela certifieringsavgiften.
Med giltig orsak avses sjukdom eller annan omständighet som man inte kunnat råda över (force majeur).
Anledningen till uteblivandet skall kunna styrkas genom läkarintyg eller annat godtagbart intyg.
Skulle provet ställas in på grund av någon omständighet som SSC ansvarar för, erbjuds den sökande
ett nytt provtillfälle.
Efter godkännande meddelas den certifierade om fortsatt certifikat enligt gällande regler.
Efter utgånget certifikat gäller reglerna för nycertifiering.
Dataskyddspolicy
SSC respekterar våra kunders integritet och rätten att ha kontroll över sina egna personuppgifter. Vi
kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför och vi kommer skydda den på ett så
säkert sätt som möjligt. I SSS´s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte
de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna
personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på
en webbplats som administreras av SSC. SSC är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och
ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. På vår hemsida kan du läsa mer om vår
dataskyddspolicy.

Ansökan skickas till:
SSC AB
c/o Paragera
Repslagaregatan 19
582 22 Linköping
info@sscab.com

