ANSÖKAN TILL HENRY OCH ELLA MARGARETA STÅHLS STIFTELSE
1. Sökande

2. Intygsgivare (läkare, kurator)

.............................................................

...........................................................

..........................................................…

...........................................................

.............................................................

.................................................................

Namn

Personnummer

Utdelningsadress

.............................................................

Namn
Titel

Tjänsteställe

...............................................................

Postnr o Ortsnamn

Telefonnr (även riktnr)

.............................................................

Ansökan tillstyrkes:

Telefonnr arb (även riktnr)

.............................................................
Telefonnr bost (även riktnr)

................................................................

Namnteckning intygsgivare

3. Beskrivning av handikapp, diagnos
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4. Kortfattad redogörelse för bidragsbehovet, önskat syfte etc: (för mer information se
Bilaga 1, ”Anvisningar till ansökan Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse”)
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................…
.........................................................................................................................................

5. Beräknad kostnad till underlag för bedömning. Kronor: …………………………
Offert/kostnadsförslag från leverantör/resebyrå etc ska bifogas.
6. Läkarintyg, högst 1 år gammalt, ska bifogas. Intyget ska även styrka sökt ändamål.
7. Bidrag från annan Stiftelse, fond eller likande har erhållits för samma ändamål:
Nej

Ja Belopp kr ......................

8. Samtycke till behandling av personuppgifter med anledning av Dataskyddsförordningen
(GDPR) Genom min underskrift nedan samtycker jag härmed till att Henry och Ella Margareta Ståhls
Stiftelse, c/o Ståhl Invest i Norrköping AB, Box 7059, 600 07 Norrköping, tel 070-417 30 62 får behandla
mina personuppgifter (beskrivning av funktionsnedsättning, läkarintyg och övriga uppgifter om hälsa) för
att kunna pröva min ansökan om bidrag. Jag har läst informationen i Bilaga 2, ”Information om
Stiftelsens behandling av dina personuppgifter”. Jag är medveten om att samtycket när som helst kan
återkallas genom att jag kontaktar Stiftelsen.

Sökandens underskrift

Datum

.................................................................

…………………………………………….

Du hittar mer information om Stiftelsen på hemsidan www.stahl.se under fliken Stiftelsen.

BILAGA 1
ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN HENRY OCH ELLA MARGARETA STÅHLS STIFTELSE
STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Stiftelsen har till ändamål att, i andra hänseenden än som tillgodoses med allmänna medel, stödja
varaktigt handikappade och långvarigt sjuka personer med rörelsehinder, företrädesvis inom
Östergötlands län.
ANVISNINGAR
*

Ändamålet med ansökan skall vara direkt relaterat till sjukdomen/handikappet och leda till
en positiv påverkan.

*

Till ansökan skall bifogas ett läkarintyg, högst 1 år gammalt. Läkarintyget skall styrka
diagnos och handikapp samt även sökt ändamål.

*

För att bidrag ska beviljas till rekreationsresa måste det finnas tillgång till någon form av
behandlingar och/eller rehabilitering, som syftar till att förbättra sjukdomen/handikappet.

*

Bidrag lämnas inte till löpande kostnader eller som driftstillskott. Ej heller lämnas bidrag till
tandvård, inköp av dator eller glasögon.

*

Bidrag beviljas inte till redan gjorda resor, inköp etc. Stiftelsen måste först godkänna ansökan.

*

Bidrag utdelas 1 eventuellt 2 gånger per år. Ansökningarna skall ha kommit Stiftelsen tillhanda
senast den 31 mars för den första ansökningsperioden. Om det blir en andra ansökningsperiod,
skall ansökningarna vara inlämnade senast den 30 september.

*

Stiftelsen handlägger ansökningarna efter sista ansökningsdatum för respektive period.
Besked från Stiftelsen lämnas skriftligen cirka 3 månader efter sista ansökningsdatum.

*

Bidragsmottagaren är skyldig att till Stiftelsen, på anmodan, överlämna eventuella verifikationer
eller kvitton.

*

Godkänt bidrag kan endast användas till sökt ändamål. Ändras ändamålet skall förnyad
ansökan lämnas.

*

Godkänt bidrag skall tas ut inom ett år räknat från sista ansökningsdag.

Stiftelsens adress, telefonnummer och e-post är:
HENRY OCH ELLA MARGARETA STÅHLS STIFTELSE
c/o Ståhl Invest i Norrköping AB
Box 7059
600 07 NORRKÖPING
Telefon: 070 – 417 30 62
E-post: sibyl.hagel@stahl.se
Hemsida: www.stahl.se

BILAGA 2
INFORMATION OM STIFTELSENS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Det är frivilligt att ansöka om bidrag hos Stiftelsen. En förutsättning för att vi ska kunna pröva din
ansökan om bidrag är att du samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.
Vi ansvarar för dina personuppgifter
Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse, c/o Ståhl Invest i Norrköping AB, box 7059, 600 07 Norrköping,
tel. 070-417 30 62, (”Stiftelsen”) värnar om din integritet och arbetar därför för att alltid behandla dina
personuppgifter enligt gällande lag. Stiftelsen är s.k. personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
Vad är personuppgifter
Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till din person, såsom t.ex. ditt namn, ditt personnummer
och din adress.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna pröva om du har rätt till bidrag eller inte och för att kunna
verkställa utbetalning eller ge dig besked om avslag. Om bidrag beviljas kan dina personuppgifter sparas för
att vi ska kunna pröva din framtida rätt till bidrag. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att
uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom t.ex. bokföringskrav och krav med avseende på
personuppgiftsbehandling. Om det skulle uppstå tvist kan vi behandla dina personuppgifter i samband med
tvisten.
Vår rätt att behandla dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att ingå och fullgöra avtal om bidrag med dig och för att fullgöra våra
rättsliga förpliktelser. I vissa fall bedömer vi att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter är
berättigat och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att vi har ett berättigat intresse av att behandla
dina personuppgifter i samband med rättsliga anspråk. I den mån vi behandlar känsliga personuppgifter
(såsom uppgifter om din hälsa) gör vi det eftersom du har samtyckt till behandlingen eller för att det är
nödvändigt för att vi ska kunna försvara oss mot, fastställa eller göra gällande rättsliga anspråk.
Till vem kan vi lämna ut dina personuppgifter
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra anställda och konsulter, till våra leverantörer av hjälpmedel,
träning, resa eller liknande som bidraget avser, till banker och försäkringsbolag, till våra leverantörer av ITtjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster och till myndigheter och andra offentliga organ.
Vi behandlar inte dina uppgifter utanför EU/EES.
Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering,
rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina
personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format
för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Om du har synpunkter på vår behandling av dina
personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen.
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Olika personuppgifter sparas olika länge beroende på för vilket ändamål de samlats in. Vi behandlar som
utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi hanterar din ansökan och i tre år därefter. Om du
beviljas bidrag kan dina personuppgifter behandlas under en längre tid för att vi ska kunna pröva din
framtida rätt till bidrag. De personuppgifter som vi behöver för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser
sparas under den tid som förpliktelsen gäller. Vi sparar t.ex. uppgifter som krävs för att fullgöra vår
bokföringsskyldighet i sju år. Dina personuppgifter kan sparas i elva år (eller under den tid som tvist pågår) i
samband med rättsliga anspråk.
Hör gärna av dig till oss
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter,
tel. 070-417 30 62, eller e-post sibyl.hagel@stahl.se.

