Hans Nilssons Stiftelse
Stipendier kan sökas av välartade, begåvade och behövande elever vid
gymnasieskola och som studerar under andra eller tredje läsåret på
humanistiska-, estetiska programmet, naturvetenskaps- eller
samhällsvetenskapsprogrammet (inriktning kultur, språk och
samhällsvetenskap) eller vid naturbruksgymnasium.
Sökande ska vara folkbokförd i Skåne län.
Sökanden får ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.
Tillsammans med ansökan ska kopia av senaste terminsbetyg bifogas.
Ansökan och bilagor återlämnas inte.
Ofullständig ansökan beaktas inte.
Ansökan lämnas senast den 15 april till respektive skolas rektor,
som senast den 6 maj insänder samtliga ansökningar till:
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Hans Nilssons Stiftelse
c/o SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm
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Ansökan om studiebidrag

Hans Nilssons Stiftelse
c/o SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm

Personuppgifter
Efternamn, förnamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress (gata, box e.d.)

Telefon (även riktnr)

Postnr och ortnamn

Hemortskommun

Skola

Hemortslän

Klass/Årskurs

Kurs
Föräldrarnas personnummer

Föräldrarnas namn

Föräldrarnas yrke

Föräldrarnas hemortskommun

Om endera föräldern avlidit, ange dödsår
Bank

Kontonummer (inkl. clearingnr)

Taxerad inkomst
Tjänst, kr

Kapital, kr

Näring, kr

Sökanden
Förmögenhet
Sökanden

Fastigheter (taxeringsvärde)
Innestående i bank
Värdepapper (aktier, obligationer, fonder)
Utlånat kapital
Andra tillgångar
Fastighetsskulder
Andra skulder
Bidrag ur andra fonder eller stiftelser
År

Belopp, kr
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Fondens namn
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Övriga upplysningar och personliga förhållanden som du tror kan vara av intresse för att få bidrag

Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående frågor är sanningsenligt besvarade.
Jag har tagit del av bilagd information och samtycker till att personuppgifterna behandlas på angivet sätt.
Ort, datum
Sökandens namnteckning

Förmyndares underskrift
Då sökande är omyndig undertecknas denna ansökan jämväl av förmyndare.
Riktigheten av denna ansökan lämnade uppgifter bekräftas.

(Fader)

(Moder)

Rektors eller kuratos yttrande

Medelbetyg

Föreslagen placering bland de sökande
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Rektors eller kurators underskrift

Namnförtydligande

3(4)

Så behandlar stiftelsen/föreningen dina personuppgifter
(Information enligt personuppgiftslagen - PUL)
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt
inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige;
stiftelsen/föreningen, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration.
I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att
kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex.
uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister,
SPAR.
Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till SEB, som för
stiftelsens/föreningens räkning administrerar ansökningsförfarandet.
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen
med behandlingen samt för att stiftelsen/föreningen skall kunna fullgöra sina
skyldigheter enligt lag.
Önskar du mer information om vilka av dina personuppgifter som stiftelsen/
föreningen eller dess biträde behandlar, skicka en skriftlig och egenhändigt
undertecknad begäran till SEB, Institutioner & Stiftelser, 106 40 Stockholm. Ange
vilken stiftelse det avser. Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av
felaktig eller ofullständig personuppgift.
Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter
Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan, även om de skulle innefatta s.k. känsliga
personuppgifter*, får behandlas för de ändamål som angivits ovan.
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* Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa
eller sexualliv.
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