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Information	om	Stiftelsen	Makarna	Lindeqvists	Donation	2019
 

Stiftelsen Makarna Lindeqvists Donation grundar sig på ett av förre seminarieföreståndaren Tycho Lindeqvist och 
hans hustru Tilda Lindeqvist upprättat testamente. Stiftelsen förvaltas av Göteborgs kommunstyrelse och 
ledamöterna i stiftelsens styrelse utses av kommunfullmäktige.  

Stiftelsen ska användas till studiestöd åt studiebegåvad ungdom som är i behov. Stiftelsens medel får ej användas 
för grundutbildning eller andra ändamål som åvilar stat och kommun att bekosta. Stipendier utdelas till ungdom 
som ska utbildas inom något konstnärligt yrke eller utföra examensarbete (inom alla ämnen). Bidrag kan sökas av 
den som är folkbokförd i Sverige.  

Hantering av personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna pröva om du uppfyller förutsättningarna för att kunna få 
bidrag från vår stiftelse. Stiftelsens bestämmelser innehåller krav som måste uppfyllas. Den som fattar beslut 
om utdelning måste se till att den som beviljas bidrag uppfyller dessa förutsättningar. Detta granskas i efterhand 
av stiftelsens revisor och kan också granskas av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Vi kommer inte att 
behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller syfte. 
 
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, såsom namn, personnummer, 
adresser, fotografier m.m. 
 
Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis 
samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m. 
 
All hantering av personuppgifter i verksamheten sker med stöd av samtycke. Samtycket är en förutsättning för 
att vi ska behandla dina personuppgifter och för att du ska kunna få bidrag från stiftelsen. För att vi ska pröva en 
ansökan krävs att du ansökt om bidrag. Genom samtycket i ansökan medger du oss att hantera de uppgifter du 
skickat in och ger oss möjlighet kontrollera dessa i befolkningsregister och inhämta offentliga uppgifter om dig 
hos skatteverket. Någon ytterligare inhämtning av dina personuppgifter görs inte utan att vi efterfrågat 
ytterligare samtycke från dig. Dina personuppgifter kommer inte att hanteras utanför EU.  
 
 Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av 

personuppgifterna är uppfyllt. 
 Personuppgifter i beviljade ansökningar lagras hos oss i tre år för att därefter arkiveras hos Regionarkivet. 
 Personuppgifter i ansökningar som fått avslag lagras i ett år för att därefter förstöras. 
 Ofullständiga och felaktiga ansökningar förstörs omgående. 
 Personuppgifter som finns i återredovisningar lagras hos oss i tre år och förstörs därefter 
  Personuppgifter som hör till utbetalningar sparas i åtta år och förstörs därefter.  

 
Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den 
personuppgiftsansvarige. Adress personuppgiftsansvarig; 
 
Göteborgs stad, stadsledningskontoret, stiftelser, 404 82 Göteborg, 
 mejladress stiftelser@stadshuset.goteborg.se 
 
Mer information om personuppgiftshanteringen hittar du på vår hemsida www.goteborg.se/stiftelser 
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Ansökningsblankett	Stiftelsen	Makarna	Lindeqvists	Donation	2019 

 

PERSONUPPGIFTER (TEXTA TYDLIGT)  

Efternamn  Förnamn (tilltalsnamnet understruket) Personnummer (10 siffror) 

Hemadress  Postnummer Postadress Telefon (även riktnummer) 

Utdelningsadress höstterminen  Postnummer Postadress Telefon  

E-postadress  

Inkomst 2018 

Till ansökan bifogas:  

 Brev innehållande mål och syfte med vad stipendiet ska användas till samt en uppskattning av 
kostnaden.  

 Personbevis inte äldre än 6 månader. Sökande ska vara mellan 18 och 24 år när ansökningstiden 
går ut den 31 mars 2019.   

 Senaste slutskattsedel.  
 Antagningsbevis, intyg från lärare eller dylikt som styrker deltagande i utbildning, kan kompletteras 

före utbetalning av stipendium.  
 

 

  

Endast komplett ansökan behandlas.  

Beslut meddelas endast stipendiater, avslag meddelas ej.  

 

 

Försäkran och underskrift 

Härmed ger jag mitt samtycke till databehandling av mina personuppgifter (enligt information som finns angiven 
på hemsidan samt kortfattat beskrivet ovan) och jag försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är 
riktiga. 

 

Datum och underskrift av sökande 
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