
Marks kommun Telefon 0320 21 70 00 vx Organisationsnummer
Socialförvaltningen E-post sn@mark.se 212 000-1504
511 80 KINNA

Samfond II
Bidragsansökan – verksamhet

Enligt permutationsbeslut av Kammarkollegiet den 4 december 1984 har ett antal äldre stiftelser och fonder sammanslagits 
till Samfond II. Socialnämnden disponerar fondens avkastning. Enligt permutationsbeslutet ska avkastningen fördelas till 
hjälp åt behövande kommunmedlemmar och till trevnad och trivsel för pensionärer inom kommunen.

Sökandens namn

Organisationsnummer Adress

Postnummer Postadress

Bank Bankkontonummer (inkl. clearingnummer)

Sökandens ändamål för bidraget och kostnadsberäkning. 
(Om utrymmet ej räcker, skriv även på baksidan.) 

Kopia av verksamhetsberättelse för föregående år ska bifogas ansökan.Utbetalning av beviljat belopp sker mot uppvisande 
av kvitto. Sökande som fått bidrag på felaktiga grunder kan bli återbetalningsskyldig.

Sökandens underskrift med försäkran att ovanstående uppgifter är korrekta. 
Namnteckning Namnförtydligande

Ansökan ska vara inkommen senast den 31 mars och skickas till: 
Samfond II 
Socialnämnden 
511 80 Kinna
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Marks kommun 
Postadress: 
511 80 Kinna 
Telefon:  
0320 21 70 00 
 

Information om personuppgiftsbehandling 
 
Marks kommun kommer att behandla dina per-
sonuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s data-
skyddsförordning.  
 
Personuppgiftsansvarig 
Socialnämnden i Marks kommun 
511 80 Kinna 
Epost: sn@mark.se  
 
Dataskyddsombud 
Nämndens dataskyddsombud når du på epost 
dso@mark.se eller telefon 0320 21 76 71.  
 
Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna kommer att behandlas för: 
 
Handläggning av ärenden om fondansökningar 
och genomförande av beslut i ärenden om fond-
ansökningar, 
 
tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring 
och administration av verksamheten. 
 
Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar personuppgifterna för att 
utföra en uppgift av allmänt intresse.   
 

Vilka kommer att ta del av personuppgif-
terna?  
Inom kommunen kommer endast behörig perso-
nal att hantera uppgifterna. Även personupp-
giftsbiträde som kommunen tar hjälp av kommer 
att behandla uppgifterna. Dessutom kan uppgif-
terna överlämnas till statliga myndigheter, andra 
kommuner, annan vårdgivare, privata utförare, 
apotek eller ställföreträdare, om det finns stöd i 
lag. Uppgifter som skickas in till en kommun kan 
bli offentliga och får då begäras ut av andra så 
länge det inte hindras av sekretess.  
 
Lagringstid 
Lagstiftning och nämndens dokumenthanterings-
plan reglerar hur länge olika uppgifter sparas in-
nan de gallras eller arkiveras. För mer information 
kontakta personuppgiftsansvarig.  
 
Vilka rättigheter har du som registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de personupp-
gifter som kommunen behandlar om dig och få 
felaktiga personuppgifter rättade. Om du har in-
vändningar mot hur kommunen hanterar dina 
personuppgifter kan du lämna klagomål till Data-
inspektionen som är tillsynsmyndighet. 
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