
ANSÖKAN  2022           Ansökan skickas till: Handelsklassens i Lund stiftelse 
   
Ansökningstid: 1 april och 15 oktober  Swedbank Stiftelsetjänster 
  Box 206 
Utdelning: juni och december                      221 00  LUND 

 
Stiftelsens ändamål: Stiftelsen lämnar ekonomisk hjälp och därvid icke allenast till livets nödtorft 
åt behövande personer, vilka såsom egna företagare eller anställda är eller varit näringsidkare 
inom den del av Lunds kommun som vid utgången av den år 1970 gällande kommunindelningen 
utgjorde Lunds stad, även som åt sådana personers änkor och barn. 
 
Person som uppfyller ovanstående krav är berättigad att söka.  
 

Namn Personnummer 

 

Adress Telefonnummer 

 

Postadress E-postadress 

 

Eget företag och adress: 

 

 

Under åren: 

el. Anställd hos, företag och adress: 

 

 

Under åren: 

 

el. Anknytning av släktskap, Företag och adress: 

 

 

Under åren:  

Vad ska sökt belopp användas till: Sökt belopp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   OBS, fortsätt på nästa sida 



 

Inkomster/pension/sjukersättn etc.  

 

(Bifoga kopia på senaste slutskattesedel) 

Hela hushållets bruttoårsinkomst 

Ev. bidrag utbetalas till (om annan än den 
sökande till exempel god man) och adress 
 
 
 
 

Antal personer i hushållet (vuxna/barn) 

För sent inkommen eller inte komplett ifylld ansökan behandlas inte av styrelsen. Inga ansökningar 
återsändes. Avslag på ansökan skickas inte ut.   
 

 

 
Information om behandling av personuppgifter 
 

Handelsklassens i Lund Stiftelse är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan. 

De personuppgifter du lämnar i din ansökan har till syfte att Stiftelsen ska kunna bedöma om du är berättigad till bidrag från stiftelsen 

eller inte. Om du inte får något bidrag ifrån stiftelsen kommer dina personuppgifter att förstöras. Du har rätt att när som helst återkalla 

ditt samtycke, som du lämnar här nedan. 

Om du beviljas bidrag från stiftelsen kommer Stiftelsen att behandla de uppgifter du lämnat i din ansökan för att kunna uppfylla de 

rättsliga förpliktelser som Stiftelsen har enligt lagar såsom exempelvis Bokföringslagen och gentemot myndigheter såsom exempelvis 

Skatteverket, Länsstyrelsen etc. Här kan Stiftelsen vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom exempelvis 

Skatteverket. Dina personuppgifter kommer i dessa fall att förstöras senast vid årsskiftet, sju år efter utgången av det år som du fått 

bidrag från stiftelsen. 

Om du vill veta vilka uppgifter Stiftelsen, behandlar om dig, ska du lämna en begäran om det till Handelsklassens i Lund Stiftelse,  c/o 

Swedbank AB, Stiftelsetjänster, Box 206, 221 00 Lund. Till samma adress kan du också begära radering av personuppgifter, samt 

anmäla om du vill att Stiftelsen ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift. Du har rätt att inge klagomål på hanteringen till 

tillsynsmyndighet.  

 

Jag samtycker till att Stiftelsen behandlar mina personuppgifter, för att kunna bedöma om jag är berättigad till bidrag från stiftelsen 

eller inte. Vidare intygar jag att de av mig ovan lämnade uppgifterna är korrekta. 

 

 

 

 

Datum Sökandens namnteckning 

 

 
 


