Ansökan om hyresbidrag från stiftelsen Sorgenfri i Ystad

Endast en ansökan per hushåll. Ofullständig ansökan behandlas ej.
Jag godkänner att stiftelsen behandlar mina/våra personuppgifter enligt
Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Yrke/titel

Telefon- eller mobilnummer

E-post

Antal personer i hushållet, barn styrkes m familjebevis

Sedan vilket år har sökanden bott i Ystad

Civilstånd

Sökandens årsinkomst 2020 av tjänst

Sökandens årsinkomst 2020 av pension/sjukersättning

Medsökandes årsinkomst 2020 av tjänst

Medsökandes årsinkomst 2020 av pension/sjukersättning

Annan inkomst/studiebidrag/bidragsförskott etc.
Förmögenhet kapital

Aktier

Obligationer etc.

Fast egendom, ex. fastighet/ bostad, marknadsvärde med avdrag för eventuella lån
Bostadsbidrag/ bostadstillägg
Nuvarande bostad, antal rum och kök
Hyresvärd
Månadshyra, exkl parkeringsplats & inkl värme och vatten
Hyresbidraget sätts in på kontonummer:
Clearingnr:

Kontonr:

Övriga upplysningar:

På grund av Covid-19, önskar vi att all
kommunikation sker via
telefonkontakt, tel 0411- 57 70 00.
OBS! Kopia på sökandens & medsökandens inkomstdeklaration 2020 och person- eller familjebevis, ska bifogas.
Förhandsbesked kommer ej att utlämnas. Utbetalningsdag senast 2021-06-24.

Ansökan skickas/lämnas till:
Ystads Kommun,
receptionen, Österports torg

Ystad den 2021-_______-________

271 80 Ystad
senast 2021-05-17 ovanstående tillhanda.

egenhändig namnteckning

Så behandlar Stiftelsen Sorgenfri dina personuppgifter
(Information enligt Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679)
Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Sorgenfri.
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för
ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för
övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att Stiftelsen ska
kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller
penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten
Finansinspektionen och andra myndigheter.
I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom
inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter
med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.
Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ), 502032-9081 ("SEB"), som för stiftelsens räkning betalar ut hyresbidragen.
Så även till Ystads Kommun, 212000-1181, som administrerar ansökningsförfarandet och till
Stiftelsens styrelse, som beslutar om utdelningen.
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt
för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om hyresbidrag beviljas kommer
personuppgifterna vara lagrade till sista utbetalningen har skett och därefter som längst i tio år.
Om hyresbidrag inte beviljas kommer personuppgifterna sparas som längst i tre månader.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stiftelsen
och har därmed rätt att:
a) få registerutdrag
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter
d) invända mot behandlingen
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från stiftelsen som du själv
har tillhandahållit Stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till annan
personuppgiftsansvarig om det är teknisk möjligt (dataportabilitet).
Klagomål på personuppgiftshantering skickas till dataskyddsinspektionen. Om du vill få
registerutdrag ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran ställd till
Stiftelsen Sorgenfri, c/o Ystads kommun, Ö Flygeln, 271 80 Ystad. Personuppgifter som rättats enligt
ovanstående, tages ej med i beaktning efter styrelsens beslut om utdelning av hyresbidragen.

