Ansökan om fondmedel för behövande
För att vara behörig att söka behöver du vara mantalsskriven i Göteborg eller närliggande
församlingar.
Namn:
Personnummer:
Adress:

Telefon:
Mailadress:
Bank och kontonummer:
Tidigare bidrag från fonderna:

Önskar kronor:
Bidragsmotivering:

För att ansökan skall behandlas måste Samtycke till Personuppgiftsbehandling (sista sidan i
ansökan) undertecknas samt följande handlingar bifogas:
· Daterat intyg om behov från kurator, socialsekreterare eller läkare
· Kopia på inkomstdeklaration eller annat underlag från skatteverket som styrker din inkomst
Skickas till: Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fonder
c/o Consensus Stiftelsetjänst, Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal

Redovisning av ekonomiska förhållanden.
Bruttoinkonster/månad
Sökande - Bruttoinkomster:
Maka, make, sambo - Bruttoinkomster:
Pension/månad
Sökande - Pension/månad: (brutto)
Maka/Make/Sambo - Pension/månad: (brutto)

Underhållsbidrag (brutto)
Sökande - Underhållsbidrag (brutto):
Maka/Make/Sambo - Underhållsbidrag (brutto):

Andra bidrag såsom bostadsbidrag mm (brutto)
Sökande - Andra bidrag såsom bostadsbidrag mm (brutto):
Maka/Make/Sambo - Andra bidrag såsom bostadsbidrag mm (brutto):

Underhållsskyldighet
Sökande - Underhållsskyldighet:
Maka/Make/Sambo - Underhållsskyldighet:

Beräknad total bruttoårsinkomst innevarande kalenderår
Sökande - Beräknad total bruttoårsinkomst innevarande kalenderår:
Maka/Make/Sambo - Beräknad total bruttoårsinkomst innevarande kalenderår:

Tillgångar
Sökande - Tillgångar:
Maka/Make/Sambo - Tillgångar:

Skulder
Sökande - Skulder:
Maka/Make/Sambo - Skulder:
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:

SAMTYCKE TILL PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Genom att skriva under ansökan samtycker jag till att mina personuppgifter sparas av Stiftelsen för
följande ändamål:
•

registrering och lagring i Stiftelsens register för sökanden,

•

hantering och administrering av ansökan,

•

bedömning av om anslag och/eller stipendium ska beviljas,

•

beviljande av anslag och/eller stipendium,

•

utbetalning av beviljat anslag och/eller stipendium,

•

uppföljning av hur beviljat anslag och/eller stipendium har använts,

•

statistik,

•

i övrigt kontakta mig med kompletterande frågor eller besked avseende min ansökan om
anslag och/eller stipendium.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.
Stiftelsen är mån om din integritet och behandlar bara personuppgifter om dig som du samtyckt till
eller om det i övrigt finns en rättslig skyldighet till behandlingen.
Om du beviljas anslag och/eller stipendium sparar Stiftelsen dina personuppgifter så länge det är
nödvändigt, normalt i sju år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras).
Om du inte beviljas anslag och/eller stipendium tar Stiftelsen bort dina personuppgifter i slutet av
kalenderåret när revisorerna genomfört sin granskning.
Mer information om Stiftelsens behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter hittar du på
vår hemsida.

Uppgifterna kan komma att kontrolleras av myndigheterna och oriktiga uppgifter kan leda till
återbetalningskrav. Riktigheten av de lämnade uppgifterna intygas:

Ort

Datum

Namn

