Skriv ut formulär

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansökan om anläggningsbidrag
Bestämmelser och syfte
Föreningen ska uppfylla de villkor som gäller för att vara en bidragsberättigad föreningenligt de
"Bestämmelser för bidrag till ungdomsföreningar" som finns på kommunens hemsida.
Anläggningsbidrag har till syfte att stödja förening i dess arbete med att underhålla och driva ägd
eller arrenderad anläggning, dock ej kommunal lokal, för i första hand barn- och
ungdomsverksamhet.

Föreningsuppgifter
Föreningens namn:
Adress och postnummer:
Kontaktperson i detta ärende (namn, telefon, mail):

Uppgifter om anläggning för vilken bidrag sökes
Anläggningens adress och postnummer:

Kostnader för anläggningen
Kostnader
El, värme
Vatten
Renhållning
Försäkring
Rep/underhåll av maskinpark
Övriga anläggningsspecifika
kostnader

Arrende/hyra
Summa

Kronor

Intäckter för anläggningen

Kronor

Summa intäkter (ej bidrag)

Uppgifternas riktighet bestyrkes

Firmatecknares underskrift:

Datum
Ort:

Telefonnummer:
Namnförtydligande

OBS! Blanketten ska vara oss tillhanda senast 1 december

Skickas till:
Österåkers kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
184 86 Åkersberga
kulturochfritidsnamnden@osteraker.se

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om föreningens ordförande/behörig firmatecknare , så som namn, namnteckning och eventuell e-postadress. Syftet
med behandlingen är att hantera föreningens ansökan och uppgifterna behandlas därför på grund av allmänt intresse och som avtal om er ansökan godkänns.
Uppgifterna samlas in via ansökningsblanketten och eventuellt från bolagsregister. Uppgifterna kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom
verksamheten och inom dataskyddsområdet. Vi kan komma att dela personuppgifterna med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra uppgifterna till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden i Österåkers kommun. Den registrerade har rätt att kontakta oss för att få ut information om de uppgifter vi har
om hen, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av sina uppgifter. Detta gör
man enklast genom att kontakta oss på kulturochfritidsnamnden@osteraker.se. Vårt dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@osteraker.se. Klagomål med
anledning av behandling av personuppgifter har man rätt att inge till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
För mer info angående behandling av personuppgifter besök www.osteraker.se/personuppgifter

