Redovisning av beviljat bidrag
för sommarlovsaktiviteter

Nora kommun
Tillväxt & Utveckling
713 80 Nora

Ifylld blankett sänds till:

Beviljat bidrag av sommarlovsaktivitet år:
Föreningens namn

Organisationsnr

c/o namn

Utdelningsadress

Postnr

Postadress

Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens utdelningsadress

Kontaktpersonens postnr

Kontaktpersonens postadress

Telefon

E-postadress
Clearingnr

För utbetalning av bidrag ange bank:

Bankgiro / kontonummer

Uppgifter om aktiveter

Startdatum:
Klockan: from kl:

Veckodag(ar):
tom kl:

Slutdatum:

Totalt antal timmar:
Deltagare

Antal pojkar 16 år eller yngre:

Antal flickor 16 år eller yngre:

Redovisning

Fortsättning nästa sida

Nora kommun, 713 80 Nora | Besöksadress: Prästgatan 15, Nora | Växel: 0587-810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Webb: nora.se | Bankgiro: 203-2258 | Organisationsnummer: 212000-2007

Fortsättning
Redovisning av beviljat bidrag för sommarlovsaktiviteter
Redovisning

Redovisning i kronor

Materialinköp
Förtäring
Transport
Lokalhyra
Inträdesavgift
Övrig redovisning, specificera

Övrig redovisning i kr

Summa

Information om GDPR, se nästa sida

Ort och datum

Aktivitetsansvigs underskrift

Namnförtydligande

Nora kommuns noteringar

Sid 2 av 2

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av område tillväxt och utveckling, Nora kommun.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Nora kommun. För att komma i kontakt med
personuppgiftsansvarig kan du ringa växeln: 0587-810 00 eller skicka e-post: nora.kommun@nora.se.
Nora kommun har ett dataskyddsombud gemensamt med Lindesberg och Hällefors kommuner samt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Dataskyddsombudet heter Anna Ljungsten. Du når henne
enklast genom att mejla anna.ljungsten@lindesberg.se eller ringa 0587-810 00. Dataskyddsombudet
har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som
gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen(PUL), och att samarbeta med
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
Kommunen kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att handlägga ansökan om
sommarlovsaktiviteter. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av 6.1 e
Dataskyddsförordningen.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende.
Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen
raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har
dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse
på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten
till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag ska du lämna in en egenhändigt
undertecknad begäran till kommunen. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna
personuppgifter.
Om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du
har andra frågor kring kommunens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna
klagomål till Datainspektionen.

