Ansökan om certifikat
Sprängarbas - Sprängkort klass A
Varje ansökan faktureras 1200 kronor. Inskannade ansökningar skickas till: info@svbergteknik.se
Avgiften avser bedömning, utfärdande och registerhållning av certifikatet Sprängarbas - Sprängkort klass A.

Ange det område ansökan avser
Sprängarbas - Sprängkort klass A

(reserverad plats för andra certifikat)

Efternamn

Förnamn

Personnummer* (passnummer)

Nationalitet

Adress (Hit skickas certifikatet)

Postnummer och ort

E-post

Telefon

pellevedin@gmail.com
* saknas personnummer anges födelsedatum och passnummer istället.

Beskrivning av praktik från sprängarbete
För erhålla certifikatet för yrket sprängarbas ska du ha minst ett (1) års praktik från sprängarbete enligt AFS
2007:1 6 §. Praktiken ska för varje slag vara minst sex (6) månader för att den ska medräknas. Tiden avser de
sprängningsarbeten och slag av sprängning som du arbetat praktiskt med under den senaste 5-årsperioden.
Arbetsledarpraktik räknas inte.
Slag av sprängning

Område inom detaljplan eller tätort
Antal år
Antal månader

Område utanför detaljplan eller tätort
Antal år
Antal månader

Pall eller rörgrav
Tunnel eller bergrum
Dagbrott eller bergtäkt
Blockstensbrytning
Under vatten
Annat:

Uppgifter för personer som kan intyga praktik från sprängarbete
Namn på sprängarbas**

Telefon

Sprängkortsnummer

Namn på annan person**

Telefon

Relation till sökande

**Om du inte är sprängarbas idag bör praktiken intygas av en sprängarbas med vilken praktik har genomförts. Om ansökan
avser förnyelse eller om du är behörig enligt tidigare system kan en annan person intyga praktiken. Relationen ska då anges.

Namnteckning för intygande sprängarbas***

Namnteckning för intygande annan person***

***osant intygande medför ansvar enligt brottsbalken 15 kap. 11 §.
Om arbete inte utförs fackmannamässigt kan Svenska Bergteknikföreningen återkalla utfärdade certifikat.
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Ansökan om certifikat
Sprängarbas - Sprängkort klass A

Fakturauppgifter om andra än sökandens adress
Företagsnamn
Kontaktperson (chef eller arbetsledare)

Organisationsnummer
E-post

Fakturaadress eller e-fakturainformation

Telefon
Fakturamärkning

Information om hantering av personuppgifter
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__836

410 – Ansökan om certifikat Sprängkort klass A – Sprängarbas (2021-04-03)
sida 2 (2)

