Ansökan om bidrag till lönekostnad för
lönebidragsanställd i ideell förening
I fylles av föreningen
Föreningens namn

Plusgiro/bankgiro

Adress

Telefon

Kontaktperson (arbetsledare)

Adress

Telefon

I fylles av föreningen och den anställde tillsammans (den anställdes uppgifter)
Vinter

Vår

Sommar

Höst

I fylles av föreningen (följande anläggningar ingår i den anställdes ansvarsområde)
1.

2.

3.

4.

Arbetets omfattning tim/vecka

Arbetets omfattning veckor/år

Föreningens huvudsakliga verksamhet och mål

I fylles av ansvarig tjänsteman på arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen i

…… har beviljat

Ovannämnda förening lönebidrag med

%

TORSBY7100e, v 1.0, 2008-02-25, Torsby kommun

Lönebidragsanställdes namn

fr o m

tom

Personnummer

Ifylles av ansvarig i föreningen (arbetsgivarrepresentant) samt ansvarig tjänsteman på arbetsförmedlingen
Den anställde, föreningen och arbetsförmedlingen är överens om vilka arbetsuppgifter som ska ingå samt
storleken på bidragsdelen.
Datum

Föreningens ansvarige

Af:s ansvarige

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

Ja, jag har tagit del av informationen

Till ansökan bifogas senaste verksamhetsberättelse, innehållande ekonomiskt bokslut samt styrelsebeslut om att
föreningen avser söka bidrag för lönebidragsanställd.

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 (1)

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:

Kommunstyrelsen
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Behandling av ansökan om lönebidrag
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, adress, telefonnummer, personnummer
Handläggare, arbetsförmedlingen
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
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