FONDANSÖKAN

..
.

Sociala myndighetsnämnden förvaltar tre donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål
för personer boende i Kungälvs kommun:
Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Enskilda personer har rätt att söka medel ur fonderna och Sociala myndighetsnämnden bedömer vilka som ska
få bidrag och hur stora dessa skall bli. Vissa år ger fonderna utdelning, andra år inte.
Namn*

Personnummer*

Adress*

Postadress*

E-post

Telefon*

Söker till*:
Belopp*:
Ange vilka
fonder som
ansökan gäller.*

Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Familjesituation*:

Ensamstående

Gift/Sambo

Hemmavarande barns ålder:
Umgängesbarn, ålder:
Inkomstförhållanden*:

Arbetsinkomst
Pension
Sjukpenning
Annan inkomst

Vad:

Hushållets totala
månadsinkomst*

netto kronor per månad

Vid eventuell utdelning utbetalas pengarna till konto*:
Clearingnummer*

Kontonummer*

Bank*

Övriga upplysningar kan lämnas på baksidan av blanketten eller bifogas.
Uppgifter markerat med * måste ifyllas för att ansökan ska hanteras.
Ansökan lämnas senast den 30 april till Trygghet och Stöd, Stadshuset 442 81 Kungälv.
Genom att signera ansökan accepterar jag att denna ansökan registreras på en lista över inkomna fondansökningar

Jag intygar på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanningsenliga:
ort och datum*

sökandes namnteckning*
ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

2019-05-08

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

kronor

Information till den registrerade enligt GDPR
Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om
allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen
(var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna
handlingar), med undantag för de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som
omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att kunna behandla din ansökan om
utdelning av de sociala fonderna. Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den
personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden
som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje
part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är att kommunen
utför en uppgift av allmänt intresse. Sociala myndighetsnämnden ansvarar för utdelningen av de
Sociala fonderna enligt Reglemente för Kungälvs kommuns sociala myndighetsnämnd KS2019/0968.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas
sedan i enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål.
Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i teknisk support och
enbart till parter som är bundna av dataskyddsförordningen genom avtal.
Personuppgiftsansvarig är Sociala myndighetsnämnden via kommun@kungalv.se, 0303-238000. Du
har rätt till information och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om dig. Du
kan även begära rättelse, begräsning och radering av dina uppgifter samt göra invändningar och i
vissa fall begära överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Du når vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@kungalv.se om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
datainspektionen@datainspektionen.se

