Ansökan om Snabba pengar för ung kultur

Information
Här kan du ansöka om Snabba pengar, bidrag till din kulturidé. Bidraget är till för ungdomar mellan 13 och 25
år. Genom det arrangemang som du söker bidrag för, ger du andra ungdomar en kulturupplevelse i Strängnäs
kommun. Det tar max fyra veckor innan du får svar på din ansökan och du kan få upp till 5 000 kronor för ditt
projekt.
I din ansökan kan du också ange om du vill ha stöd i att marknadsföra ditt projekt, eller om du behöver hjälp
med till exempel ljud och ljus eller behöver boka en lokal.

Information om vår behandling av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt för- och efternamn, telefonnummer samt epostadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera din ansökan.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte utföra våra tjänster. Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av
dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel
6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att
handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighetsoch sekretesslagen och arkivlagen.
Vi kan 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 fritidsnämnden i Strängnäs kommun. Adress Nygatan 10, 645 80
Strängnäs. Organisationsnummer 212000-0365. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadressen
kultur-ochfritidsnamnden@strangnas.se. Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som
är placerad i Flen, henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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Projektet
Ditt projekts namn *
Beskriv kortfattat din idé *

Beskriv vad du har för mål med ditt projekt. På vilket sätt kan du vara med och skapa en kulturell upplevelse för
barn och unga? *

Vad kommer det att kosta? Räkna upp det som kan komma att kosta något i ditt projekt och ange hur mycket du
beräknar att det kan kosta: *

Räknar du med några intäkter? I så fall från vad och hur mycket? *

Vill du ha hjälp och stöd? Teknik (vad?), scen eller/och marknadsföring? *

Hur mycket pengar ansöker du om? *
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När ska du genomföra ditt projekt?
Datum fr.o.m. *

Datum t.o.m. *

Personuppgifter
Personnummer *

Förnamn *

Efternamn *

Utdelningsadress *

Postnummer *

Ort *

Telefonnummer *

Mobiltelefonnummer

E-postadress *

Din bank *

Clearingnummer *

Ditt kontonummer *

Personnummer *

Förnamn *

Efternamn *

Utdelningsadress *

Postnummer *

Ort *

Telefonnummer *

Mobiltelefonnummer

E-postadress *

Samarbetspartner
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