Hej!
Välkommen till oss på YrkesAkademin. För att du ska kunna studera hos
oss på ett säkert, respektfullt och tryggt sätt behöver du läsa igenom och
godkänna vår uppförandekod samt vår behandling av dina personuppgifter
(GDPR) nedan. Du hittar alla våra policys i sin helhet på vår hemsida. Vid
eventuella händelser agerar vi utifrån dessa policys och därför är det viktigt
att du läser igenom dessa.
Uppförandekod YrkesAkademin
YrkesAkademins uppförandekod sammanfattar hur vårt samarbete och
gemensamma ansvarstagande ger bästa möjliga förutsättningar för dig som
studerande och deltagare att lyckas under din studietid hos oss. Den är en
förlängning av vår värdegrund RESA och våra Policys. Den syftar till att
främja en kultur byggd på förtroende, ansvar och integritet samt en
verksamhet som utövas på ett etiskt, socialt och hållbart sätt. Den definierar
hur vi ska bete oss mot varandra.
Uppförandekoden beslutas av ledningen och innebär att alla som är verksamma
inom YrkesAkademin har ett ansvar att efterleva den. Utöver uppförandekoden
behöver vi alla använda vårt goda omdöme och förnuft, då en kod aldrig kan täcka in
alla situationer som vardagen kan ställa oss inför. Uppförandekoden ger en riktning
på övergripande nivå hur vår ömsesidiga respekt för vår gemensamma arbetsmiljö är
allas vårt gemensamma ansvar.

Dessa punkter arbetar vi efter på YrkesAkademin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivt bidra till ett bra arbetsklimat.
Följa de arbetsmiljöregler, policys och rutiner som gäller.
Följa vår värdegrund och främja din och andras rätt till en arbetsmiljö fri från
diskriminering och kränkande behandling.
Inte fuska eller plagiera.
Inte vara alkohol- eller drogpåverkad.
Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning samt följa givna
instruktioner och föreskrifter.
Kontakta utbildningsledare (YH)/lärare (VUX) om du uppmärksammar
förhållanden som kan utgöra risk för olycksfall eller ohälsa.
Ta initiativ till förbättringar av den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön.

Behandling av personuppgifter (GDPR)
Vi bryr oss om dina personuppgifter.
Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss.
Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i
Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på
YrkesAkademin behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.
Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter/data och vilka rättigheter du har
när vi behandlar dina personuppgifter.
GDPR påverkar inte din utbildning hos oss, men vi kommer be dig om att få ditt
godkännande att behandla dina personuppgifter för att du till exempel ska kunna gå
en utbildning hos oss.
Du hittar information om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida.
Genom att kryssa JA godkänner du ovanstående.

