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FRIA LÅN AV KINNABORGSSALEN 
(KFF1410)
   Ansökan
         Redovisning

Sökande
Namn E-postadress

c/o-adress Telefonnummer

Adress Postnummer Ort

Kontaktperson (för denna ansökan)
Namn

Adress Postnummer Ort

Telefonnummer (även riktnr) Telefonnummer

E-postadress

Beskrivning av utställningen
Utställningsperiod

Redovisning av utställningen

Undertecknad intygar riktigheten i ovanstående uppgifter
Ort och datum

Utsedd firmatecknare, namnteckning Namnförtydligande

Postadress
Marks kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
511 80 Kinna

Besöksadress
Boråsvägen 40
511 80 Kinna

E-post
kfn@mark.se
Hemsida:
www.mark.se

Telefon
0320 - 21 70 00

                          

Blanketten skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Boråsvägen 40
511 80 Kinna
kfn@mark.se

Innan du fyller i blanketten, läs bidragsregler för ansökan och 
redovisningar, fria lån av Kinnaborgssalen, på mark.se
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Postadress:
Marks kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
511 80 Kinna

Besöksadress: 
Boråsvägen 40 
511 80 Kinna

E-post: kfn@mark.se
Webbsida: www.mark.se

Telefon: 0320 - 21 70 00

                         

Information om personuppgiftsbehandling
Marks kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna samlas in i syfte att söka, ta del av och distribuera föreningars bokningar av lokaler samt bidragshantering.

Rättslig grund för behandlingen
Allmänt intresse. Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna erbjuda tjänsterna lokalbokning samt hantering och 
utbetalning av bidrag.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna? 
Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga 
och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess. 

Lagringstid
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information 
kontakta personuppgiftsansvarig. 

Vilka rättigheter har du som registrerad?  
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. 
Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig
Kultur- och fritidsnämnden i Marks kommun 
511 80 Kinna 
E-post: kfn@mark.se

Dataskyddsombud
Nämndens dataskyddsombud når du via e-post dso@mark.se eller telefon 0320 21 76 71. 
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