ANSÖKAN OM BIDRAG TILL
ENSKILDA PERSONER

Änggårdsstiftelsen
c/o Consensus Stiftelsetjänst
Krokslätts Parkgata 4
431 68 Mölndal
Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress
Vårdnadshavares namn

Adress,Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Sökandes civilstånd

Ensamstående

Gift/Sambo

Antal barn under 18 år

Rörelsenedsättning (Intyg bifogas)
Används hjälpmedel
Ja

Nej

Om Ja. Vilket hjälpmedel

Ändamål för bidragsansökan ( obeservera endast ett ändmål)

Kostnader

Total kostnad

Egen insats

Har bidrag sökts från annat håll för samma ändamål?
Ja

Nej

Om ja! Ange varifrån
Om ja! Sökt belopp
Har bidrag beviljats från annat håll för samma ändamål?
Ja

Nej

Om ja! Ange varifrån
Om ja! Beviljat belopp
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Sökt belopp

Ekonomiska förhållanden (ange slutlig årsinkomst före skatt)
Sökandes inkomst före skatt
Make/makas/sambos inkomst före skatt

Ekonomiska förhållanden för omyndig enskild person (ange slutlig årsinkomst före skatt)
Vårdnadshavares inkomst före skatt
Make/makas/sambos inkomst

Ekonomisk stöd (ange procentsats)
Vårdbidrag 100, 75, 50 eller 25 %

Handikappersättning 69, 53 eller 36 %

Härmed intygas på heder och samvete att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande.
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelser i Dataskyddsförordningen
((EU) 2016/679). Jag har tagit del av bilagd information om behandling av personuppgifter. För det fall jag i
ansökan har lämnat s.k. särskilda kategorier av personuppgifter* samtycker jag härmed till att Stiftelsen
behandlar dessa uppgifter för ändamål som angivits i den bilagda informationen.
* uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i
fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera mig eller uppgifter om min
hälsa, mitt sexualliv eller sexuella läggning.

Underskrifter
Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Vårdnadshavares,namnteckning

Namnförtydligande

Information – Ansökan Änggårdsstiftelsen till enskilda personer.
Bidrag lämnas främst till funktionsnedsatta enskilda personer med rörelsehinder, som innebär
förflyttningssvårigheter, samt till deras organisationer inom ett geografiskt område, som idag
motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.
Bidrag till funktionshinder pga. allergier, syn- och hörselskador, diabetes, utvecklingsstörning,
neuropsykiatriska sjukdomar kan bara ges i kombination med ovanstående rörelsehinder.
Anvisning ansökan
Endast fullständigt ifylld och undertecknad blankett behandlas av styrelsen. Samtliga
uppgifter skall kunna styrkas. Funktionsnedsättning styrks genom intyg från läkare eller
annan behandlande personal. Intyg får ej vara äldre än 2 år. Ändamålet med ansökan
skall beskrivas med egna ord på ansökningsblankett eller i bilagt brev. Inkomst skall
styrkas med kopia på senaste besked från Skattemyndigheten om slutlig skatt.
Bidrag kan lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun.
Bidrag avses inte täcka den totala kostnaden. Bidrag syftar till att underlätta social
delaktighet och fritid, och som därigenom kan leda till en högre livskvalitet. Bidrag
lämnas inte i efterskott. Stiftelsen kan komma att samråda om ansökan med annan
stiftelse.
Ansökan skickas till:
Änggårdsstiftelsen
c/o Consensus Stiftelsetjänst
Krokslätts Parkgata 4
431 68 Mölndal
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Ansökningsblankett skickas med de handlingar sökanden önskar åberopa i frankerat kuvert. Vid avslag på ansökan återsänds
ansökningshandlingarna enbart om tillräckligt frankerat kuvert bifogats ansökan.
Så behandlar Änggårdsstiftelsen (stiftelsen) information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679)
Personuppgiftsansvarig är stiftelsen.
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet,
behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration
Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan
författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen
eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och
andra myndigheter.
I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och
offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.
Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Consensus Asset Management AB, 556474–6518
(Consensus) som för stiftelsens räkning administrerar ansökningsförfarandet.
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om stipendium beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade tills sista
utbetalningen har skett och därefter som längst tio år. Om stipendium inte beviljas kommer personuppgifterna sparas som
längst tre månader.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stiftelsen och har därmed rätt att:
a)
få registerutdrag,
b)
begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
c)
begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
d)
invända mot behandlingen,
e)
rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Stiftelsen som du själv har tillhandahållit
Stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).
Din begäran och/eller invändning enligt ovan beprövas-e prövas av Stiftelsen i det enskilda fallet. Om du vill få registerutdrag
eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran ställd
till stiftelsen: c/o Consensus Stiftelsetjänst, Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal
Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
Skulle de personuppgifter du lämnar i ansökan innehålla s.k. särskilda kategorier av personuppgifter* godkänner du genom din
underskrift på ansökningsblanketten att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får behandlas för de ändamål som angivits
ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av sådana kategorier av personuppgifter. Observera
att Stiftelsen i sådant fall fortsättningsvis inte lagligen kan behandla personuppgifterna, varför de då inte längre kan läggas till
grund för din ansökan.
*Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att
entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella
läggning.

Styrelsen Änggårdsstiftelsen
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