Ansökningsblankett Växjö kommuns stiftelser



Kryssa i vilken eller vilka stiftelser du söker.
Skicka blanketten till: Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö,
Ansökan måste lämnas/skickas in till oss senast den 30 september.

Kryssa i vilken/vilka stiftelser du söker (dock endast en fond beviljas)
Stiftelsen Gunhild Lindbergs fond
Stiftelsen Samfonden för Maria- och Nannyhemmen
Stiftelsen Växjö kommuns Samfond för sociala ändamål
Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond (Läkarintyg erfordras).
Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare
Stiftelsen Rådman Leo och fru Clara Bergs fond
Emil Waldéns stiftelse för åldringsvårdens befrämjande
Stiftelsen Samfond för sociala ändamål och gravskötsel
Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarbostadsfond
Söker samtliga stiftelser som jag kan vara berättigad till

Sökande
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Email adress

Telefonnummer

Kontonummer med clearingsnummer (sökande)

Bank

Antal hemmavarande över 18 år förutom dig själv

Antal hemmavarande under 18 år

Eventuell annan kontaktperson /god man för ansökan
Namn
Gatuadress
Postnummer och ort
Telefonnummer

Email adress
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Beskriv ditt ändamål för din ansökan
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Övrigt som kan ha betydelse för sökt stiftelse t.ex. beskrivning av sjukdom/handikapp eller annat
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Jag bifogar obligatoriska handlingar för en komplett ansökan
Senaste inkomstdeklaration (sida 4) Om du inte har deklarationsblankett ta kontakt med
Skatteverket. (Delar du hushåll med någon/några behöver du även skicka med deras deklarationer)
Beslut på bostadsbidrag/tillägg (kopia)
Sjukintyg OBS! Endast för Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond (kopia)

Så behandlas dina personuppgifter av omsorgsnämnden när det gäller ansökan om fonder.

För att handlägga din ansökan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn,
personnummer och kontaktuppgifter och uppgifter om andra personer som du har angivit i din ansökan. Vi behandlar
däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har
vi fått från dig. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att vi inte
kan behandla din ansökan.
Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för
vår behandling är att utföra en uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det behövs
och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser.
De personuppgifter vi behandlar kan komma att delas med nämnden för arbete och välfärd. Vi kan även komma att
dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina
uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som
behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är omsorgsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett
registerutdrag kan du vända dig till omsorgsnämnden genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till
omsorgsnamnden@vaxjo.se
Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka epost till dataskyddsombud@vaxjo.se
Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se
Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.
_

______________
Datum

____________________________________________________
Namnteckning
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