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Samtycke, behandling av personuppgifter
Denna handling skall undertecknas av samtliga personer som är ansvariga för ansökan
och/eller deltar i arbetet i det projekt/verksamhet som ansökan gäller. Om känsliga uppgifter behandlas ska även de personer uppgifterna berör underteckna denna handling.
Jag bekräftar att jag har läst och förstått Stiftelsen
Clas Groschinskys Minnesfonds (”Stiftelsen”)
integritetspolicy och att jag är medveten om att
mina personuppgifter kommer att behandlas i
enlighet med integritetspolicyn.
Jag intygar även att jag förmedlat denna
integritetspolicyn till de personer vars personuppgifter finns i ansökan.
Underskrift

Jag är också införstådd med att jag inte ska
lämna personuppgifter till Stiftelsen som inte
är nödvändiga för att bedöma ansökan.
Jag är även medveten om att Stiftelsen, i syfte att bedöma ansökan, inte efterfrågar några
särskilda, känsliga, individuella personuppgifter
om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap
i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv
eller sexuella läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en
person.
Om jag ändå lämnat sådana personuppgifter samtycker jag härmed till att Stiftelsen
behandlar dessa uppgifter för att bedöma anNamnförtydligande

sökan och att spara ansökan i sin helhet om
ansökan beviljas anslag.
Jag är medveten om att dessa regler även är
tillämpliga vid rapportering om verksamheten/
projektet.
Observera att alla personer vars känsliga
personuppgifter behandlas i ansökan måste
samtycka till behandlingen för att Stiftelsen ska
kunna behandla ansökan.
Jag är medveten om att samtycket är frivilligt,
och att jag har rätt att när som helst dra tillbaka
mitt samtycke genom att kontakta Stiftelsen. Ett
återkallande påverkar dock inte lagligheten av
Stiftelsens behandling på grundval av samtycket
innan detta återkallades.
Ort och datum

Observera att ansökan ej kommer behandlas om denna underskrivna blankett inte finns med. Detta är föranlett av EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR.

