Ansøgning om midler fra
Boelsmand Jens Larsen, Mølballes Mindelegat
Maks. ét skema pr. husstand.
Ansøgninger vurderes løbende.
Hvis du afleverer ansøgningen personligt eller fremsender den som brevpost, skal skemaet printes ud og udfyldes med tydelig skrift.
Ansøgers cpr-nummer:
Ansøgers navn:
Ansøgers adresse
(vej, postnr., by):
Beløb til ansøgning (Der kan maks.
søges om 30.000 DKK.):
Begrundelse for ansøgning:

Favrskov Kommune skal oplyse dig om, at der i forbindelse med din legatansøgning behandles personoplysninger om dig.
Skemaet kan sendes med brevpost til: Favrskov Kommune, att. Job og Økonomi, Skovvej 20, 8382 Hinnerup,
eller afleveres personligt på Skovvej 20, 8383 Hinnerup.
Hvis du aflevere ansøgningen personligt eller sender den som brevpost, skal du underskrive ansøgningen i underskriftsfeltet.

(dato)		

(underskrift)

Du kan kun modtage en kvittering for ansøgningen, hvis du henvender dig i åbningstiden.

KVITTERING (udfyldes og afleveres til ansøger).
Ansøgning om midler fra Ansøgning om midler fra Boelsmand Jens Larsen, Mølballes Mindelegat er modtaget af:

Medarbejders navn (blokbogstaver)			

Medarbejders underskrift

Databeskyttelsesrådgiver samt registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelses
lovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.
På datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med

kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiverings
krav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet
eller slettet.
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren, telefon 89 64 60 95, E-mail dbr@favrskov.dk
Du kan læse mere om beskyttelse af persondata på vores hjemmeside favrskov.dk/databeskyttelse

