Stiftelsen för Tengene Ungdom
Ansökan om stipendium för läsåret 2019/2020

Sökande

Ifylls fullständigt för en objektiv bedömning.
Skriv gärna direkt i blanketten med datorn.

Namn:

Personnr:

Gatuadress:

Postnr:

Telefon:

E-post:

Ort:

Om nuvarande folkbokföringsadress inte är i gamla Tengene kommun - Ange tidigare
fullständiga adress i Tengene:

Datum då jag senast var
mantalsskriven på denna
adress:

Bankkonto inkl. clearingnummer:

Bankens namn:

Har du fått detta stipendium tidigare:

Om ja: vilket eller vilka år:

Utbildning, skola och ort
Utbildningens namn:

Antal poäng totalt:

Skola:

Ort:

Antal terminer:

Stipendiet söks för
Höstterminen 2019

Antal poäng……..

Studiefart %..………

Vårterminen 2020

Antal poäng……..

Studiefart %..………

Annan studietid:

Antal poäng……..

Studiefart %..………

Övrigt som du vill berätta eller komplettera Din ansökan med:
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Har du fått stipendiet tidigare vill vi gärna att du berättar om hur det har kommit till användning och vad det har haft för
betydelse för dig:

Studieintyg om pågående studier skall bifogas.
För studier på enbart vårterminen skall studieplan eller kursanmälan bifogas.
Stipendiet utdelas till:
• Eftergymnasiala studier.
• Sökande skall enligt stiftelsens bestämmelser tillhöra det område som
gamla Tengene kommun omfattade fram till 31 december 1951 och varit
mantalsskriven i området senast 6 år före ansökningsåret.
• Sökande som fyller högst 32 år senast den 31 december ansökningsåret.
• Kan erhållas för högst 3 läsår eller 6 terminer.

Kryssa ruta att du godkänner och har tagit del av hur vi hanterar dina
personuppgifter enligt EU:s, nya dataskyddsförordning, GDPR.
Se efterföljande sidor.
Underskrift
_______________________________
Ort och datum

__________________________________
Namnunderskrift

Skriv ut ansökan, underteckna den och skicka med post till nedanstående
adress. Skall vara stiftelsen tillhanda senast måndag den 18 november 2019.
Ansökan skickas med post till:
Stiftelsen för Tengene Ungdom
c/o Håkan Sparlund
Inägsvägen 6
467 35 Grästorp

Upplysningar:
Håkan Sparlund 070-7280979
Anders Jonzén 0514-51722, 070 5172211

Med tanke på bl.a. bankkontonummer och adresser ber vi dig för
tydlighetens skull att fylla i blanketten direkt i datorn.
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OBS.
Denna del behöver inte skickas med ansökan. Glöm inte kryssa rutan ovan.
INTEGRITETSPOLICY – SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER
Stiftelsen behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland
annat att Stiftelsen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid
har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du
kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för
ytterligare information om personuppgiftsbehandling.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen
att kontakta oss!
Denna integritetspolicy beskriver hur Stiftelsen behandlar insamlade personuppgifter.
Stiftelsen för Tengene Ungdom 869000-7771 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter och ansvarar för att all behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får Stiftelsen dina personuppgifter?
Stiftelsen samlar in personuppgifter som du lämnar till oss vid ansökan om anslag och/eller
ansökan om stipendium.
Stiftelsen kan även samla in personuppgifter från andra källor, såsom från privata och
offentliga register, i syfte att komplettera de uppgifter som du angett i din ansökan.

Vilka uppgifter behandlas?
Stiftelsen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, epostadress, telefonnummer, personnummer, postadress, bankkontonummer, bankgironummer, gymnasiebetyg, avlagda akademiska examina, eller uppgifter som i övrigt är
nödvändiga för att Stiftelsen ska kunna hantera och administrera din ansökan och fullgöra
våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Stiftelsen uppgifter om dig?
Stiftelsen kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:
•
•
•
•

registrera och lagra i Stiftelsens dataregister,
hantera och administrera din ansökan,
bedöma om anslag och/eller stipendium ska beviljas,
bevilja anslag och/eller stipendium,
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•
•
•
•

•
•

utbetala beviljat anslag och/eller stipendium,
följa upp hur beviljat anslag och/eller stipendium har använts,
föra statistik,
uppge mitt namn i Stiftelsens redovisning av personer som erhållit anslag och/eller
stipendium i t ex årsbok, webbsida eller andra motsvarande kanaler eller i publikationer
som Stiftelsen utger,
publicera foton på dig i t ex Stiftelsens årsbok, webbsida eller andra motsvarande
kanaler eller i publikationer som Stiftelsen utger, och
i övrigt kontakta dig med kompletterande frågor eller besked avseende din ansökan.

När har Stiftelsen rätt att behandla dina personuppgifter?
Stiftelsen har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat ditt samtycke till
behandlingen eller om Stiftelsen har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter.
När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du
samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av Stiftelsen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till
av Stiftelsen anlitade personuppgiftsbiträden, Stiftelsens revisorer, gymnasieskolor,
universitet och högskolor samt till myndigheter efter begäran.
Stiftelsen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Stiftelsen inte
behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda
Stiftelsens eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Om du beviljas anslag och/eller stipendium sparar Stiftelsen dina personuppgifter så länge
det är nödvändigt, normalt i tolv år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort
(gallras).
Om du inte beviljas anslag och/eller stipendium tar Stiftelsen bort dina personuppgifter i
slutet av kalenderåret efter det att ansökan inkommit till Stiftelsen.

Vad har du för rättigheter?
Registerutdrag
Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Stiftelsen behandlar om
dig. Din begäran ska vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och
personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt
person.

4

Stiftelsen för Tengene Ungdom
Ansökan om stipendium för läsåret 2019/2020
Rätt till rättelse
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem
rättade.
Rätt till radering, begränsning av behandling m.m.
Du har rätt att begära att Stiftelsen raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av
dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig
samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar dock
inte behandling av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet såsom
behandling på grund av bokföringslagen.
Vart ska du vända dig?
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter m.m. skickar du
till:
Stiftelsen Tengene Ungdom
c/o Håkan Sparlund
Inägsvägen 6
467 35 Grästorp
Om du begärt ett registerutdrag kommer informationen att skickas till din
folkbokföringsadress.
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter
Stiftelsen värnar din integritet. Stiftelsen vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig
åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt
gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy
Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 2018- 05 -17
Stiftelsen kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir
gällande när den görs tillgänglig på Stiftelsens webbsida.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av
dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter:
Håkan Sparlund 070 728 09 79
Anders Jonzén 070 517 22 11
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