
Sammankomster Lokalt aktivitetsstöd

Närvarokort Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Förening

Anläggning/Lokal

Ansökan avser perioden

1 jan - 30 juni 1 juli - 31 dec

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas:

4-12 13-16 17-20 4-12 13-16 17-20 Kvinnor Män

Namn på deltagare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Summa

Statligt 7-20 år

Lokalt 4-20 år

16
Ledare

17
Ledare

Idrott Summa 
sammankomster

Varav *
bidragsberättigade:              

Började

Aktivitet

Slutade
klockan

Månad

Dag

Deltagartillfällen

Flickor, ålder Pojkar, ålder

Ledarens namnteckning

Född  år  mån   dag

År

över 20 år

Deltagar-
tillfällen

För att kunna ansöka om LOK stöd 
måste minst 5 st deltagare mellan 
4-20 år närvara per tillfälle, med 
färre deltagare utgår ej bidrag.



Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig:

Namn, och i förekommande fall, födelseår och månad, personlig adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att 

kunna hantera föreningens bidragsansökan, med dig som kontaktperson eller tillse att barn och ungdomar har rätt ålder för bidraget. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 

personuppgifter är att behandling av bidragsansökan ska kunna fullgöras. Dina personuppgifter sparas så länge Askersunds kommun har behov 

av att handlägga ditt ärende.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig 

att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 

begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 

kommun@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: ken.siewers@askersund.se. Om du är missnöjd med vår 

behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


