ANSÖKAN 2019

Folke Ljungdahls stiftelse

Ansökningstid: 31 mars
Utdelning: juni

Swedbank Stiftelsetjänster
Box 206
221 00 LUND

SÖKANDE
Efternamn

Ogift

Förnamn

Frånskild

Gift

Sambo

MAKE, MAKA ELLER SAMBO
Efternamn

Personnummer (åå-mm-dd-xxx)

Änka /Änkling

Förnamn

Personnummer (åå-mm-dd-xxx)

BARN Ange stadigvarande (S), växelvis boende (V) eller umgänge (U) samt personnummer
Fullständigt namn

S

V

U

Ålder

ADRESS
Gatuadress

Lägenhetsnr.

Postnr, Ort

Telefonnummer

STIFTELSENS ÄNDAMÅL:
Hjälpverksamhet bland ålderstigna och sjuka, främja barns och ungdoms vård och fostran samt stödja åtgärder och anstalter
för beredande av undervisning och utbildning. Personerna skall vara bosatta i Lund eller i undantagsfall födda i Lund.
Institutioner och sammanslutningar skall ha sin verksamhet i Lund eller ha nära anknytning till staden. Dock kan personer
med invaliditet som är bosatta inom vad som tidigare utgjorde Malmöhus läns landstingsområde (dvs Malmöhus län med
undantag för Malmö stad), samt institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet inom detta område
ifrågakomma.
HÄLSOTILLSTÅND
Eventuella sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar
ÄNDAMÅL
Ändamål som sökanden önskar bidrag till.

Sökt belopp

Inkomster/Pension/sjukersättn etc. före skatt

Hela hushållets
årsinkomst före skatt



Uppgifterna ska styrkas med intyg om sjukersättning
eller läkarintyg vid ansökan pga sjukdom.
Läkarintyget får inte vara äldre än 1 år.



Vid ansökan om bidrag till tandvård bifoga
kostnadsförslag.



Registerutdrag om godmanskap/förvaltarskap



Kopia senaste slutskattebesked

Bostadsbidrag

Förmögenhet (tillgångar –
skulder)

OBS! För att underlätta utbetalning av
beviljat medel, anmäl ditt konto på
Swedbanks hemsida:

www.swedbank.se/kontoregister

Information om behandling av personuppgifter
Folke Ljungdahls stiftelse är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan. De personuppgifter
du lämnar i din ansökan har till syfte att Stiftelsen ska kunna bedöma om du är berättigad till bidrag från stiftelsen eller inte.
Om du inte får något bidrag ifrån stiftelsen kommer dina personuppgifter att förstöras. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke,
som du lämnar här nedan. Om du beviljas bidrag från stiftelsen kommer Stiftelsen att behandla de uppgifter du lämnat i din ansökan för att
kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som Stiftelsen har enligt lagar såsom exempelvis Bokföringslagen och gentemot myndigheter såsom
exempelvis Skatteverket, Länsstyrelsen etc. Här kan Stiftelsen vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom
exempelvis Skatteverket. Dina personuppgifter kommer i dessa fall att förstöras senast vid årsskiftet, sju år efter utgången av det år som du
fått bidrag från stiftelsen.
Om du vill veta vilka uppgifter Stiftelsen, behandlar om dig, ska du lämna en begäran om det till Folke Ljungdahls stiftelse, c/o Swedbank AB,
Stiftelsetjänster, Box 206, 221 00 Lund. Till samma adress kan du också begära radering av personuppgifter, samt anmäla om du vill att
Stiftelsen ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift. Du har rätt att inge klagomål på hanteringen till tillsynsmyndighet.
Jag samtycker till att Stiftelsen behandlar mina personuppgifter, för att kunna bedöma om jag är berättigad till bidrag från stiftelsen eller inte.
Vidare intygar jag att de av mig ovan lämnade uppgifterna är korrekta.

Ort, datum

Namnteckning sökande

Namnteckning, make/maka/sambo

