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Stiftelsen Göteborgs Kontoristförenings resestipendiefond
”Fondens avkastning ska användas till resestipendier och såmedelst bereda anställda å kontor i handelsföretag
i Göteborg tillfälle att i utlandet fullständiga sin kommersiella utbildning.”

Ansökan
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefonnummer

Bostadsadress
Postnummer

Ort

E-postadress
Arbetsgivare

Anställd sedan

Tjänst och arbetsuppgifter vid företaget

Information
Stiftelsen beviljar resestipendium för utlandsresa för att t.ex. studera inom ämnena handel, ekonomi, juridik
och språk.
Du som söker ska vara anställd på ett handelsföretag i Göteborg och varit det i minst 2 år. Det ska vara ett
företag som sysslar med internationell handel. Du ska vara anställd med inriktning på t.ex. handel, ekonomi,
juridik, språk. Du ska vara under 30 år.
Resestipendiet ska möjliggöra för mottagaren att fördjupa sina handelskunskaper inom sitt ämnesområde
samt att sätta sig in i affärsförhållandena på resmålet.
Återrapportering ska ske senast en månad efter återkomsten från utlandet.
Bifoga dokument med uppgift om:
• Resmål (Noggranna uppgifter om den eller de orter du tänker besöka)
• Vad ska genomföras (Det är viktigt att du motiverar syftet med din resa tydligt och utförligt)
• Vilken tidsperiod
• Detaljerad budget
Skicka dessutom med följande bilagor:
• Personbevis
• Betyg från avslutade utbildningar
• Intyg om anställning vid handelsföretag i Göteborg
• Senaste årsredovisningen för det företag där du är anställd
• Rekommendationsbrev från din arbetsgivare (avseende anseende, karaktär och duglighet)

Obs! Båda sidorna av denna blankett ska skickas in och ansökan måste skrivas under på sida 2
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Hantering av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna pröva om du uppfyller förutsättningarna för att kunna få
bidrag från någon av våra stiftelser. Stiftelsernas 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 stiftelsernas revisor och kan också granskas av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.
Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller syfte.
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 stiftelserna. 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 sju år för att därefter förstöras.
•Personuppgifter i ansökningar som fått avslag lagras i ett år för att därefter förstöras.
•Ofullständiga och felaktiga ansökningar förstörs omgående.
•Personuppgifter som hör till utbetalningar sparas i sju år och förstörs därefter.
Mer information om personuppgiftshanteringen hittar du på vår hemsida www.goteborg.se/stiftelser

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

Skicka din ansökan med e-post till: stiftelser@goteborg.se
Eller med post till: Göteborgs Stad Stiftelser c/o Stadsledningskontoret, 404 82 Göteborg

Obs! Båda sidorna av denna blankett ska skickas in och ansökan måste skrivas under på sida 2

