
 
 

Ansökan, insändes i sin helhet i 1ex till: Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län, Box 358, 831 25 Östersund 

 
Sökande                Kontaktperson 

Namn/Organisation 

 

 

Namn 

 

 

Personnummer/Organisationsnummer 

 

 

E-postadress 

 

 

Utdelningsadress 

 

 

Utdelningsadress 

 

 

Postnummer och ortnamn 

 

 

Postnummer och ortnamn 

 

 

Telefonnummer (även riktnummer) 

 

Telefonnummer (även riktnummer) 

 

Bankförbindelse 

 

 

Kontonummer (inkl. clearingnr) /Bankgiro 

 

 

 

Ange i sammanfattning projektets mål och förväntad utveckling. Ifylles alltid. 

 

  

 

Projektbeskrivning i sin helhet. Ifylles alltid. Gör bilaga om platsen ej räcker. 

 

 



 

Projektets fortlevnad, huvudman, driftskostnad etc. 

 

Kostnadssammanfattning inkl moms. Ifylles alltid!  

 

 

 

Datum och underskrift av sökande________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande                        ________________________________________________________ 

 

 

 

 

                

         Projektets totalkostnad 

 

________________________________________________________________________________ 

        Varav sökes från Stiftelsen: 

         

________________________________________________________________________________ 

         Sökt hos andra: 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

        Övrig finansiering: 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Ideell eller ekonomisk förening skall bifoga senaste årsberättelse inkl revisionsberättelse samt stadgar, om 

styrelsens sammansättning är annan än vad som står angivet i årsberättelsen skall aktuell lista över styrelsens 

sammansättning bifogas. 

 

- Om avvikelse från ansökan sker efter beviljat bidrag skall information om detta ske omgående. 



 

INFORMATION OM STIFTELSENS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER 

Så behandlar stiftelsen Dina personuppgifter: 

Personuppgifter som Du lämnat i din ansökan om bidrag eller som registreras i övrigt inom ramen för 

Stiftelsens uppdrag behandlas av den personuppgiftsansvarige; Sparbanksstiftelsen Jämtlands län. 

Ändamålet med behandlingen är att pröva Din eller din organisations rätt till bidrag samt att fullgöra 

Sparbanksstiftelsen Jämtlands läns ändamål enligt stiftelseförordnandet. Behandlingen grundas på Ditt 

uttryckliga samtycke till Stiftelsens behandling och överföring av dina personuppgifter, samt på att 

behandling av Dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder för att fullgöra avtal i vilket Du är 

part eller för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Stiftelsen. 

Om personuppgifterna som Du lämnar i ansökan ändras ska Du meddela Stiftelsen detta så att 

personuppgifterna som Stiftelsen behandlar är korrekta. I syfte att upprätthålla en god registervård kan 

personuppgifterna även komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. 

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Stiftelsens bank, Stiftelsens redovisningsbyrå och 

myndigheter såsom Skatteverket. Detta för att Stiftelsen ska kunna fullgöra ovan angivna förpliktelser 

enligt lag och avtal. Uppgift om ev. mottagna bidrag med Ditt namn och i förekommande fall bild kan 

också komma att publiceras i förvaltningsberättelse, Stiftelsens hemsida, sociala medier och lokal press för 

att synliggöra Stiftelsens bidragsverksamhet. 

Personuppgifterna lagras bara så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen 

samt för att Stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller avtal. De personuppgifter som 

behandlas av Stiftelsen är bara sådana som krävs för att bidrag ska kunna utgå i enlighet med 

stiftelseurkunden och bidragspolicy. 

Onskar Du mer information om vilka av Dina personuppgifter som Stiftelsen eller dess biträde behandlar, 

kan Du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Stiftelsen på adressen nedan. Du har 

även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt rättelse av felaktig eller ofullständig 

adressuppgift. 

Adress till den personuppgiftsansvarige: 

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län, 893202-1879 

Box 1358 

831 25 Östersund 

Samtycke till behandling av Dina personuppgifter: 

Genom att underteckna detta formulär godkänner Du att de personuppgifter Du lämnat i Din ansökan eller 

som inhämtats av Stiftelsen får behandlas för de ändamål som angivits ovan. 

Du har rätt att när som helst återkalla Ditt samtycke till behandlingen genom att skicka en skriftlig och 

egenhändigt undertecknad begäran till Stiftelsen på adressen ovan. 

Är Du missnöjd med hur Stiftelsen behandlar Dina personuppgifter kan Du klaga hos Datainspektionen. 

 

 

…………………………………………………… 

Bidragssökande 

 

…………………………………………………… 

Namnteckning behörig person 

 

…………………………………………………… 

Namnförtydligande 


