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ANSÖKAN OM BIDRAG FRÅN KARIN E. REGNSTRANDS STIFTELSE 

Stiftelsen har till ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller 
bestämda personer främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för 
beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland 
behövande, som har hemvist i Vadstena. 

Önskat belopp 

Motivering 
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Sökande 

Namn Personummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress

Kontonummer och bank 

Övriga uppgifter (ifylls om ansökan avser utbildning eller undervisning)* 

Utbildning 

Skolans namn och studieort 

* Studieintyg eller dylikt ska lämnas för att medel ska beviljas.

Övriga uppgifter (ifylls om ansökan avser övrigt ekonomiskt stöd)* 

Antal personer i hushållet 

Hemmavarande barn samt födelseår 

Hushållets inkomst (efter skatt per månad) 

Bankmedel 

* Till ansökan ska bifogas studieintyg, kvitton eller övrigt av betydelse.

Underskrift 

Härmed samtycker jag till att stiftelsen behandlar mina personuppgifter för att kunna behandla min 
ansökan. Jag har tagit del av information om stiftelsens behandling av personuppgifter och mina 
rättigheter nedan. Vidare intygar jag att de av mig lämnande uppgifterna är korrekta.   

Datum Namnteckning 

Sista ansökningsdag för innevarande år är den 31 augusti. 

Ansökan skickas till: 
Kommunstyrelsen/Stiftelser 
Vadstena kommun 
592 80 Vadstena  
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Personuppgifter som behandlas 

 Namn

 Adress

 E-postadress

 Personnummer

 Telefonnummer

 Kontonummer

Ändamålet med behandlingen 
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att stiftelsen ska kunna bereda inlämnande 
ansökningar, kommunikation med sökanden, utbetala och följa upp beviljade anslag samt föra statistik 
över utbetalda anslag.  
Den registrerade är inte skyldig att lämna personuppgifter, men utan att det sker kan stiftelsen inte 
behandla inlämnade ansökningar samt utföra utbetalning och uppföljning av beviljade medel. Stiftelsen 
kan även komma att komplettera lämnade personuppgifter genom inhämtning av information från privata 
och offentliga register. 

Hantering av personuppgifter är nödvändig för att stiftelsen ska kunna fullfölja beslut om anslagsgivning 
och de anslagsvillkor som upprättas med mottagaren av anslag, för administration, för 
redovisningsändamål samt för att stiftelsen ska kunna följa de lagregler som stiftelsen omfattas av. 

Laglig grund för behandlingen  
Personuppgifterna behandlas på grundval av samtycke vid ansökan 

Övriga upplysningar  
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU. 

Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill: 

 Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in

 Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel

 Begära överföring av uppgifter

 Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas

 Göra invändningar

 Begära radering av dina uppgifter

Lämna klagomål på personuppgiftshantering 
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till Vadstena kommuns 
Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via dataskydd@sydarkivera.se. Besök Datainspektionens 
hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål. 

Personuppgiftsansvarig  
Kommunstyrelsen 
kommunstyrelsen@vadstena.se 

mailto:dataskydd@sydarkivera.se
http://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/
http://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/
mailto:kommunstyrelsen@vadstena.se

