Ankom Kultur och Fritid

Ansökan om stöd till kulturarrangemang
Förening

Organisationsnummer

Adress

Postnr och postadress

Uppgiftslämnare

Datum för ansökan

E-postadress

Mobilnummer

Ev. medarrangör

Belopp som söks (kr)

Arrangemang

Datum för arrangemanget

Budget
Intäkter

Kr (totalt)

Kommentar

Kr (totalt)

Kommentar

Entréer à
Egen insats
Sponsring
Bidrag från annan part
Övriga intäkter
Övriga intäkter
Övriga intäkter
Summa:
Kostnader

Lokalhyra
Artister
Arvode
Marknadsföring
Trycksaker
Övriga kostnader
Övriga kostnader
Övriga kostnader
Summa:
____________________________________________________________________________________________
Underskrift
Namnförtydligande
******************************************************************************************************
Beviljat bidrag

Bidragsnummer

Signatur

Utbetalt datum

Ansökan skickas till kultur@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun, Kultur och Fritid, Storgatan 4, 289 41
Broby. Ansökan sker löpande under året, gärna dock senast två månader före arrangemanget. Ett enkelt
samarbetsavtal upprättas för ev. motprestationer som kommunlogga vid entré, på trycksaker och liknande.

Information om hur Östra Göinge kommun hanterar dina personuppgifter finns på sista sidan.
Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044-775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Sid 1/3

Ansökan om stöd till kulturarrangemang

Information

Kulturarrangemangsstöd
Stödet är till för att stötta föreningar och enskilda kulturaktörer som genomför
utvecklingsfrämjande och kvalitetshöjande kulturarrangemang för besökare och
kommuninvånarna i Östra Göinge.
Kultur och Fritid beslutar om arrangemanget är berättigat till stöd samt stödets storlek för
varje sökt arrangemang. Stödet är avsett som en delfinansiering av arrangemanget.
Stödets nivå regleras utifrån vilken status och storlek arrangemanget har.
Blankett för ansökan kan hämtas på kommunens hemsida eller rekvireras från Kultur och
Fritid. Ansökan, som skall ske på avsedd blankett, ska bland annat innehålla en beskrivning
av det planerade arrangemanget, en budget och tidplan.
Ett enklare samarbetsavtal skrivs inför varje arrangemang mellan arrangerande aktör och
Kultur och Fritid som reglerar parternas åtaganden.
Intäkter och kostnader för arrangemanget skall kunna verifieras om Kultur och Fritid så begär.
Arrangören kan bli återbetalningsskyldig om arrangemanget inte genomförs eller i annan
omfattning än ansökan beskriver.
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Information

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att
handlägga er ansökan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en
bedömning i ert ärende.
Vi har fått dina personuppgifter genom er ansökan. Under hela den tid vi behandlar
personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter
samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i
det här fallet uppgifter av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras
enligt kommunens informations-/dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för
att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Vi kan därför 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, om inte undantag anges i
dataskyddsförordningen.
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
personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens
hemsida och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på
kommunhuset, medtag giltig legitimation.
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge
kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22
Alvesta.
Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till Datainspektionen
med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter.
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
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