
ANSÖKAN 

ARVID ÖSTBERGS DONATION 
Ändamål 
Anslag utdelas till något för f.d Jönköpings stad nyttigt ändamål. 

Sökande 
Namn/Kontaktperson 

Adress Postnummer  Ort 

Telefonnummer Mobil E-postadress 

Bank Clearingnr  Kontonummer Bankgiro/Plusgiro  

Skäl till ansökan. Du ska kunna ange ett behov om varför och till vad bidrag söks.

Fortsätt gärna skriva på nästa sida 

INFORMATION 
Bidrag utdelas inte till ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta. 

Uppföljning genom stickprovskontroller av beviljade bidrag kan komma att göras. Om felaktiga uppgifter har 
lämnats som sedan legat till grund för utbetalning kan den sökande bli återbetalningsskyldig.  

Vid frågor kontakta Liselotte Andersson 036-10 29 42 

Ansökan insändes till:  
Jönköpings kommun 
Stadskontoret  
Finans- och bolagsavdelningen 
551 89 JÖNKÖPING 

Ansökan ska ha inkommit till 
stadskontoret senast 30 april 2021



Skäl till ansökan, ev. fortsättning:

Samtycke till behandling av personuppgifter
För att underlätta handläggningen av ditt ärende önskar Stadskontoret i Jönköpings kommun att du lämnar vissa uppgifter om dig själv för 
behandling enligt Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) EU nr 2016/679. 
De uppgifter vi avser behandla är namn, adress, personnummer och inkomstuppgifter för administration av ansökan och utbetalning. 
Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt offentlighetsprincipen, 
som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina 
personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har 
rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller på annat sätt är sekretessbelagda i offentlighets- och 
sekretesslagen. Vi kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter 
om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Läs mer via denna länk om hur Jönköpings kommun hanterar personuppgifter: 
https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kontaktaoss/hanteringavpersonuppgifter.4.2ab24ac71633ee7de901690.html
För frågor och information kontakta Dataskyddsombudet Johan Isaksson, johan.isaksson@jonkoping.se alternativt 036-10 28 02.

             Härmed lämnar jag mitt samtycke till behandling av mina personuppgifter enligt GDPR. 

Datum: ..................................................               Underskrift av sökande: .................................................................................................
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