Ansökan om bidrag
från Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse
Sökanden
Namn (för- och efternamn)

Personnr

Adress

Postnummer

E-postadress

Telefon (dagtid)

Postort

Ekonomiskt underlag
Årsinkomst

Skulder som inte gäller bostad

Tillgångar i form av kontanter, pengar på bank, värdepapper eller fonder

Har bidrag för vården sökts från någon annan stiftelse eller liknande?

Bilagor till ansökan som fakturor eller kvitton från djursjukhuset eller kvitto för mediciner

Uppgifter för bidrag
Typ av djur

Djursjukhus

Veterinär

Sökt belopp i kronor

Kontonummer

Försäkringsbolag

Diagnos och behandling eller mediciner som du söker bidrag för

Ekonomiskt underlag (välj ett av följande alternativ)
Jag bifogar underlag som styrker min årsinkomst

Jag vill att stiftelsen beställer en kopia av mitt slutliga skattebesked från Skatteverket

Personuppgifter och underskrift
Jag samtycker härmed till att Stiftelsen behandlar mina personuppgifter enligt Stiftelsens Personuppgiftspolicy (Bilaga 1 till denna blankett)

Härmed försäkrar jag att ovanstående och bilagda uppgifter är sanningsenliga och att jag har behov av det sökta bidraget för
djurets välbefinnande.
Ort, datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till

Anna‐Stina & Irma Bergströms Stiftelse, c/o Redovisarna
Skinnarviksringen 2
117 27 Stockholm
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Personuppgiftspolicy
för Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse
Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse Org. nr. 802407-7151, (”vi”, ”Stiftelsen”) respekterar din integritet
och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. I denna personuppgiftspolicy beskriver vi vilka
uppgifter Stiftelsen samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, den rättsliga grunden för
behandlingen av personuppgifterna, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du
kan kontakta oss.
Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas och ansvarar för att behandlingen sker
enligt gällande lagstiftning. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade
”Dataskyddsförordningen” (GDPR).

1. Personuppgifter som behandlas
För att Stiftelsen ska kunna pröva ansökan om bidrag från Stiftelsen behandlar vi följande typer av
personuppgifter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Namn och adress
Personnummer
Telefonnummer
Kontonummer (för utbetalning av ev. bidrag)
Årsinkomst
Skulder samt tillgångar i form av likvida medel
Uppgifter om de sällskapsdjur som ansökan avser
Förekomst av försäkring som omfattar den vård/medicin för vilken bidrag söks
Uppgift om huruvida du beviljats ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd eller annat stöd) från
Socialtjänsten eller stöd inom ramen för Socialförsäkringssystemet (såsom sjukersättning eller
motsvarande) om du uppger det
10) Slutskattebesked från Skatteverket om du ger in sådant själv eller om du vill att vi ska begära in det
för att styrka dina inkomstuppgifter

2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna
De personuppgifter som vi behandlar (se 1 ovan) sparas och sammanställs för att Stiftelsen ska kunna
pröva din ansökan om bidrag samt, för det fall ansökan beviljas, betala ut bidrag samt att Stiftelsen ska
kunna följa upp att förvaltningen av Stiftelsen har skett i enlighet med ändamålsföreskriften. Den rättsliga
grunden för behandlingen av uppgifterna är ett uttryckligt samtycke från dig i samband med att du ansöker
om bidrag för vård av ditt djur eller mediciner till djuret.
Stiftelsen hämtar bara in slutskattebesked från Skatteverket om du uttryckligen har samtyckt till det. Syftet
med det är att hjälpa dig att styrka dina inkomstuppgifter om du inte bifogar annat underlag som styrker
uppgifterna.
Stiftelsen kan också behöva spara dina uppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. för att uppfylla
bokföringsskyldighet enligt lag och för revision.

3. Överföring av personuppgifter
För att kunna pröva din ansökan kommer dina uppgifter att överföras till den externa handläggare som
bistår Stiftelsen med handläggning av sansökningar. Efter det att handläggningen har avslutats och beslut
har fattats kommer samtliga uppgifter att lämnas över till Redovisarna Merkantila Byrån Sverige AB som
sköter bokföringen för Stiftelsens räkning. Stiftelsens revisorer har också rätt att ta del av uppgifterna i den
mån det krävs för att de ska kunna fullgöra sitt revisionsuppdrag. Vi kommer inte i några andra fall att lämna
ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett myndighetsbeslut
eller om vi har fått ditt medgivande till att lämna ut uppgifter.
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4. Hur länge personuppgifterna lagras
Personuppgifterna i ansökningshandlingar och tillhörande underlag sparas inte längre än vad som krävs för
att Stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt vid var tid gällande bokföringsregler samt för
revision. Beviljade ansökningar anses utgöra räkenskapsmaterial och sparas under en period om sju år
efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Ansökningar som inte beviljas sparas till
dess att revisionen för det år som ansökan avser har avslutats.

5. Säkerhet till skydd för dina personuppgifter
Stiftelsen har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst,
ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

6. Dina rättigheter och val
Enligt lagstiftning har du följande rättigheter:
Rätt att återkalla ditt samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Observera att
detta inte gör att tidigare åtgärder som vi vidtagit med dina personuppgifter blir olagliga.
Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att kunna behandla och spara din ansökan, om vi inte
måste spara dina uppgifter för att kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (t. ex. för att uppfylla vår
bokföringsskyldighet enligt lag).
Rätt till tillgång
Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Stiftelsen behandlar personuppgifter om dig. Om Stiftelsen
behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia
av de personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior har Stiftelsen rätt att ta
ut en rimlig avgift baserat på Stiftelsens administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är
uppenbart ogrundad eller orimlig får Stiftelsen, i enlighet med vad som följer av tillämplig
dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra att följa en sådan begäran.
Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet
med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.






om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt
samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon
annan rättslig grund för behandlingen);
om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre;
om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a.
rättslig förpliktelse;

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Stiftelsen ska
uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Stiftelsen ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk.
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Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att begära att Stiftelsen begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du
inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Stiftelsen får tid att kontrollera detta, om behandlingen är
olaglig och du inte vill att Stiftelsen raderar uppgifterna, om Stiftelsen inte längre behöver uppgifterna men
du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Stiftelsens behandling med stöd av en
intresseavvägning i väntan på kontroll av om Stiftelsen eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än
dina berättigade skäl.
Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om
behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss samt under förutsättning att
behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från oss till en
annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att inge klagomål till Datainspektionen
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt
att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Utöva dina rättigheter
För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

7. Kontaktuppgifter
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta
oss på:
Anna‐Stina & Irma Bergströms Stiftelse
c/o Redovisarna
Skinnarviksringen 2
117 27 Stockholm.
Via e-post
info@stiftelsendjursjukhus.se

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 25 maj 2018.

