
Postadress Besöksadress Tfn  08-540 810 00 Bankgiro 238-2349 Org.nr 

Österåkers kommun Hackstavägen 22 Postgiro  1 00 99-0 212000-2890 
Kultur/Fritid E-post kulturochfritidsnamnden@osteraker.se 

184 86  ÅKERSBERGA 

Insändes senast 31 maj till 

Kultur- och 

Fritidsförvaltningen 

Österåkers kommun 

184 86 Åkersberga 

Ansökan om kommunalt bidrag till studieförbund vh-år……………….. 

Studieförbund (hela namnet utskrivet) 

Uppgifter om verksamhet i Österåkers kommun under år……… 

Antal redovisade studiecirkeltimmar  i Österåker som redovisats till Folkbildningsrådet 

Bidraget utbetalas till 

Namn 

Postadress 

Postgiro eller bankgiro 

Uppgifternas riktighet intygas 

Namn och titel (ordförande) 

Namnförtydligande 

 Bifoga redovisning för Österåkers kommun i sin helhet i form av kommunintyg dvs  tabell
01.

 Bilägg verksamhetsberättelse för redovisningsåret, ekonomisk redogörelse för
redovisningsåret samt revisionsberättelse för samma år.

 För ytterligare anvisningar, se bifogade regler från Österåkers kommun.

 Om begärda handlingar ej inkommit senast 31 maj kan bidrag ej medges.

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. 




