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Ansökan kan lämnas löpande under året. Datum:* 

Simrishamns kommun 
ANSÖKAN 

1 (2) 

Ansökan om bidrag, mötesplats för äldre 
Ansökan skickas till: Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn 

E‐post: kontakt@simrishamn.se 

Förening:* 

c/o Namn: 

Adress:* 

Postnr:* Ort:* 

Tel:* Mobil: 

E‐post: 

Organisations nr:* Plus‐/bankgiro:* 

Kontaktperson för ansökan:* Tel:* 

E‐post till kontaktperson: 

*=Obligatoriskt att uppge uppgifter. 

Var god vänd! 

Ansökan kan inlämnas vid två ansökningstillfällen: 
• 15 november  
• 15 februari

Kort beskrivning av hur projektet: 

mailto:simrishamns.kommun@simrishamn.se
mailto:kontakt@simrishamn.se
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Ekonomisk kalkyl 

2 (2) 

Kostnader Ev. övriga kommentarer: 

Summa: 

Intäkter 

Sökt belopp i denna ansökan: 

Ev. sökt belopp från annan organisation: 

Ev. sponsorintäkter: 

Övriga intäkter/medfinansiering: 

Summa: 

Viktigt! 
För att ansökan ska kunna behandlas måste föreningens aktuella handlingar inlämnats till 
Kommunledningskontoret, vänligen kryssa i rutorna nedan: 

Bifogas Insänt tidigare 

Årsmötesprotokoll från senaste årsmöte 

Revisionsberättelse från senaste årsmöte 

Ekonomisk årsredovisning från senaste årsmöte 

Verksamhetsberättelse 

Ort: Datum: 

Av styrelsen utsedd firmatecknare: Namnförtydligande: 



simrishamn.se 

Information om personuppgiftsbehandling 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress, 
telefonnummer och e‐post. Syftet med en sådan behandling är att kunna ingå ett avtal 
om lokalbidrag från Simrishamns kommun. 

De uppgifter du har angett är nödvändiga för att kunna teckna avtal. Vi tillämpar vid 
var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter 
kommer att sparas i tre år. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot 
dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt 
att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 
uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är kultur‐ och fritidsnämnden, Simrishamns kommun. Du har 
rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller 
raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
kontakt@simrishamn.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på  
dataskyddsombudet@simrishamn.se eller 0414‐81 90 00.  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om du har fler frågor om hur vi i 
Simrishamns kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer på 
www.simrishamn.se/personuppgifter 
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