Blankett
Ansökan om
ledarutbildningsbidrag

BLANKETT
SID 1/2
SKICKA TILL
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTU NA

Sökande förening ................................................................................
Ansökningsår:.....................................................................................
Kontaktperson sökande förening
NAMN

FUNKTION I FÖRENINGEN

TELEFON

E-POSTADRESS

Information om utbildningen
Kursarrangör: .....................................................................................
Kursort: .............................................................................................
Kurstid: .............................................................................................
Antal deltagare från förening: ...............................................................
Kursavgift per deltagare: .....................................................................
Övriga omkostnader: ...........................................................................
Totala kostnader: ................................................................................
I ANSÖKAN SKA KURSINTYG, KVITTO PÅ KURSAVGIFT OCH KVITTO PÅ ÖVRIGA
OMKOSTNADER BIFOGAS. LEDARUTBILDNINGSBIDRAGET BASERAS PÅ KURSAVGIFT
OCH UPP TILL 50 % AV ÖVRIGA OMKOSTNADER.

Information om Nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan.
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan
lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar
dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTU NA
TELEFO N 08-587 850 00
FRITID@VALLENTUNA.SE
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Personuppgifter kursdeltagare 1
NAMN

FUNKTION I FÖRENINGEN

Personuppgifter kursdeltagare 2
NAMN

FUNKTION I FÖRENINGEN

Personuppgifter kursdeltagare 3
NAMN

FUNKTION I FÖRENINGEN

Personuppgifter kursdeltagare 4
NAMN

FUNKTION I FÖRENINGEN

Underskrift

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

Information om Nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan.
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan
lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar
dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTU NA
TELEFO N 08-587 850 00
FRITID@VALLENTUNA.SE

