Ansökningsblankett startbidrag
Föreningens namn

Telefon

Föreningsadress

Plusgiro/bankgiro

Kontaktperson
Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon bostaden

Mobiltelefon

Uppgifter om föreningen
Ordförande

Telefon

Adress

Postnummer och ort

Kassör

Telefon

Adress

Postnummer och ort

Sekreterare

Telefon

Adress

Postnummer och ort

Tillhör riksorganisation

Plats

Avser bedriva följande verksamhet/er

Antal medlemmar i åldern 7-20 år (st)

Övriga (st)

Beslutad medlemsavgift för medlem upp till 20 år (kr)

Övriga (kr)

Uppgift lämnad av

Telefon

TORSBY7099, v 1.0, 2008-02-25, Torsby kommun

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

Ifylles av fritidsavdelningen
Styrelseprotokoll

Fritidsnämndens beslut §

Stadgar/målbeskrivning

Inlagt i booking

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Sida

Torsby kommun
6. Fritidsavdelningen
685 80 Torsby

0560 - 166 93,
0560 - 166 95 fax
fritid@torsby.se

www.torsby.se

1 (2)

Bidragsnormer
2.4 Startbidrag
Bidraget avser att stödja nystartad förening/organisation.
Föreningen/organisationen skall ha minst 15 medlemmar, vald styrelse och stadgar.
I ansökan ska framgå på vilken plats (lokal/anläggning) föreningen avser bedriva sin verksamhet. Tillsammans
med stadgarna ska även en målbeskrivning över verksamheten lämnas.
Bidrag utgår med upp till 1.000 kronor efter nämndens bedömning.

Kommunstyrelsen
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Blankett information: TORSBY7099
Filnamn: Startbidrag
Beskrivning: Blankett för externt bruk

Kommunstyrelsen
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Behandling av ansökan om startbidrag
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, adress, telefonnummer, mobilnummer
Handläggare
Bevaras
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

