
ANSÖKAN OM MEDEL UR BERTIL KYHLBERGS STIFTELSE

Ansökningsdatum

Sökandes Namn

Sökandes Adress

Sökandes Postnummer och Ort

Sökandes Telefonnummer

Sökandes Mailadress

Bidrag kan beviljas till tidigare anställda på före detta Eterniten, till patienter från Lomma som
vårdas eller har vårdats på onkologiska kliniken i Lund och som har begränsade egna
ekonomiska resurser.

Beskriv kortfattat din situation och varför du söker medel ur stiftelsen:

Tillsammans med ansökan bifogar du läkarintyg och underlag som styrker dina uppifter

Ansökan skickas till;
Lomma kommun
B Kyhlbergs stiftelse

Underskrift Sara Lorentz
234 81 Lomma



Mall för 

Information till den som lämnar personuppgifter på blankett/ i e-tjänst 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-
tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag 
eller andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, 
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 
dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga 
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. 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 kommunstyrelsen@lomma.se Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombud.kommunstyrelsen@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

    …………………………………….. 
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