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STIFTELSEN ALMÅSA
Ansökan insändes till: Stiftelsen Almåsa, 122 88 Enskede
Personuppgifter:
Namn ________________________________________________________
Personnummer _________________________________________________
Adress________________________________________________________
Postnr __________________________ Ort _________________________
Telefon _________________________

E-post ______________________

Målsman eller God man __________________________________________
Maka/makes/samboendes personnr_________________________________
Hemmavarande barn och ålder ____________________________________
Funktionsnedsättning:
Grav synskada

Synsvag

Medlem i SRF?
Deltar av SRF samordnad resa?

Ytterligare funktionshinder
Ja
Ja

Nej
Distrikt ____________

Nej

Inskriven vid syncentralen i _______________________________________
Ändamål och kostnadsberäkning:
Planerad vistelse på Almåsa i enkelrum

kombirum

Ankomst_____________ och avresa____________antal dygn____________
Har du fått/sökt bidrag för samma ändamål ur andra fonder, ange varifrån och
belopp
………………………………………………………………………………………….
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Inkomst- och förmögenhetsuppgifter:
Totala tillgångar bank/värdepapper __________________________ kronor
Innehav bostadsrätt/villa och/eller
fritidshus ange marknadsvärde _____________________________ kronor
Totala skulder __________________________________________ kronor
Övriga upplysningar som kan vara av betydelse för ansökan: ...
……………………………………………………………………………………… …
…………………………………………………………………………………………
Sökandens taxerade årsinkomst före skatt: ________________________kr
Maka/make/samboendes taxerade årsinkomst före skatt:______________ kr
OBS! Bifoga alltid kopia av senaste slutskattsedel samt intyg som
styrker sökandes synskada.
Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag tagit del av Stiftelsens
information i bilaga nr 1 och nr 2 till denna ansökan, samt medger att mina uppgifter
får databehandlas. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen
((EU) 2016/679 (GDPR) som gäller från och med 25 maj 2018. De personuppgifter
som lämnas till oss lagras och behandlas i syfte att hantera din ansökan. Vill du läsa
hela vår personuppgiftspolicy hittar du den på www.synskadadesstiftelse.se

_____________________________________________________________
Datum
Namnteckning
Blanketten insändes till: Stiftelsen Almåsa, 122 88 Enskede
• Tillsammans med kopia av senaste slutskattsedel med inkomst- och
kapitaluppgifter samt i förekommande fall läkarintyg som styrker sökandes
synskada.
•

Bilaga nr 1: Information om ansökan om bidrag
Bilaga nr 2: Information om Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679, GDPR
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Bilaga nr 1
Information om ansökan om bidrag från Stiftelsen Almåsa
Stiftelsens information
• Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att bevilja bidrag till behövande
synskadade i samband med rekreationsvistelse på Almåsa. Ingen
särskild ansökningstid föreligger, men ansökan om bidrag ska inkomma
och beviljas innan rekreationsvistelsen äger rum.
Krav för erhållande av bidrag
• Då bidraget är inkomstprövat får sökandens taxerade inkomst ej
överstiga 190 400 kronor per år och nettoförmögenheten (tillgångar
minus skulder) får ej överstiga ett prisbasbelopp (fn 47 600 kr för år
2021). Hänsyn tas också till maka/make/samboendes årsinkomst. Om
det finns fler personer i hushållet höjs beloppet med ett prisbasbelopp
per person. För en tvåbarnsfamilj innebär det 333 200 kr. Då sökanden
är under 18 år prövas, i vissa fall, ansökan utifrån vårdnadshavarnas
ekonomiska situation.
• Sökanden måste också redovisa sina tillgångar och skulder på
ansökningsblanketten. Även bostaden ska redovisas med
marknadsvärdet minus skulder.
• Sökanden måste kunna styrka sin synskada genom läkarintyg eller vara
inskriven vid syncentral (bifoga intyg) och till ansökan ska även
bifogas kopia av senaste slutskattsedel eller annat intyg från
Skatteverket som styrker sökandens inkomst. Sökanden måste också
redovisa sina eventuella tillgångar. Om ansökan är ofullständigt ifylld
kommer den inte att behandlas.
• Av ansökan skall också framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag
från annan bidragsgivare. Bidrag ur stiftelsen måste alltid ha en stark
anknytning till stiftelsen ändamål.
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Bilaga nr 2
Information om Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679 (GDPR)
Stiftelsen Almåsa vill med hänvisning till Dataskyddsförordningen ((EU)
2016/679 (GDPR), som träder i kraft 25 maj 2018 informera om att de
personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt
inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration.
Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att Stiftelsen ska kunna
uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt
bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till
Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten,
Finansinspektionen och andra myndigheter. Vill du läsa hela vår
personuppgiftspolicy hittar du den på www.synskadadesstiftelse.se
Personuppgiftsansvarig är Synskadades Stiftelse.
I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att
kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex.
uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och
adressregister, SPAR.
Dina personuppgifter kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Iris
Förvaltning AB, 556048-8552, (”Iris”) och ansvarig person(er) vid ”Iris”, som
för Stiftelsen Almåsas räkning administrerar ansökningsförfarandet
Vi kan dela med oss av information, förutom till ”Iris”, till andra stiftelser med
liknande ändamål som Stiftelsen Almåsa och till Synskadades Riksförbund
(SRF). Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet
och sekretess.
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålen med behandlingen samt för att Stiftelsen skall kunna fullgöra sina
skyldigheter enligt lag. Om bidrag/stipendium beviljas kommer
personuppgifterna vara lagrade tills sista utbetalningen har skett och därefter

5 (6)

STIFTELSEN ALMÅSA
som längst sju år. Om bidrag/stipendium inte beviljas kommer
personuppgifterna sparas som längst tre månader.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas
av Stiftelsen och har därmed rätt att:
a) få registerutdrag,
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
d) invända mot behandlingen,
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från
Stiftelsen som du själv har tillhandahållit Stiftelsen och rätt att få dessa
överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt
möjligt (dataportabilitet).
Din begäran och/eller invändning enligt ovan, punkterna b-e, prövas av
Stiftelsen i det enskilda fallet. Om du vill få registerutdrag eller framställa en
begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt
undertecknad begäran ställd till Synskadades Stiftelse,
Personuppgiftsansvarig, c/o Iris Förvaltning, 122 88 Stockholm.
Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
Skulle de personuppgifter du lämnar i ansökan innehålla s.k. särskilda
kategorier av personuppgifter* godkänner du genom din underskrift på
ansökningsblanketten att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får
behandlas för de ändamål som angivits ovan.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av sådana
kategorier av personuppgifter. Observera att Stiftelsen i sådant fall
fortsättningsvis inte lagligen kan behandla personuppgifterna, varför de då
inte längre kan läggas till grund för din ansökan.
*Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,
medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter,
biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter
om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella
läggning.
Genom underskrift på ansökan har du som sökande tagit del av och godkänt
hur personuppgifterna behandlas vid ansökan om bidrag.
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Ansökan om bidrag ska ske på Stiftelsen Almåsas blankett och insändas till:
Stiftelsen Almåsa, 122 88 Enskede.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Per-Arne Krantz
vid Iris Förvaltnings kansli, telefon 08-39 90 00 eller via e-post
enskildabidrag@srf.nu
Välkommen med din ansökan!
Stiftelsen Almåsa

