Ansökan om bidrag/fondmedel ur Synskadades Stiftelse
samt vissa andra stiftelser för synskadade
Ansökan avser bidrag ur följande stiftelse/fond …………………………
Ansökan sänds till:
Synskadades Stiftelse c/o Iris Förvaltning
122 88 Enskede
E-post: info@irisforvaltning.se tfn: 08-39 90 00
Sökandes personuppgifter
Personnummer (10 siffror): .............................................................
Förnamn: .........................................................................................
Efternamn: .......................................................................................
Målsman eller God man: .................................................................
Make/maka/sammanboendes personnr: .........................................
Hemmavarande barn och ålder: ......................................................
Sökandes adress: ............................................................................
Postnummer: ................... Ort: .......................................................
Telefonnummer: ...............................................................................
E-post: ..............................................................................................
För eventuell utbetalning, fyll i bankuppgifter
Bank och clearingnr: ........................................................................
Kontonummer: ..................................................................................
Funktionsnedsättning
Grav synskada

Synsvag

Inskriven vid syncentral i: ..................................................................
Medlem i SRF

Ja

Nej

Ändamål och kostnadsberäkning
(Endast ett ändamål) Vid ansökan om bidrag till
läger/studier/rekreation/resa ange tidpunkt, samt beräknad kostnad.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Sökt belopp: ..........................
Om du fått/sökt bidrag för samma ändamål ur andra fonder,
ange varifrån och belopp
...................................................................................................
.....................................................................................…….......
Inkomst- och förmögenhetsuppgifter
Kopia av senaste slutskattsedel skall alltid bifogas. Även för
make/maka/sambo. Om ansökan avser barn bifogas föräldrarnas
inkomst- och förmögenhetsuppgifter.
Totala tillgångar bank/värdepapper ...........................................kr
Innehav bostadsrätt/villa och/eller
fritidshus, ange marknadsvärde ................................................kr
Totala skulder ............................................................................kr
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att jag tagit del av Synskadades
stiftelses information (bilaga 1) samt medger att mina uppgifter får databehandlas
(bilaga 2). Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
(GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018. De personuppgifter som du
lämnar till oss lagras och behandlas i syfte att hantera din ansökan. Vill du läsa
hela vår personuppgiftspolicy hittar du den på vår webbplats
www.synskadadesstiftelse.se

Ort och datum

Underskrift

.................................................................................................
Sökandes namnunderskrift (För omyndig, målsmans underskrift)
Bilagor som ska bifogas:
•
Slutskattsedel med inkomst- och kapitaluppgifter
•
I förekommande fall läkarintyg som styrker sökandens
synskada

Bilaga 1 till ansökan om bidrag/fondmedel ur
Synskadades Stiftelse samt vissa andra stiftelser för
synskadade
Information till dig som är synskadad och vill söka bidrag ur
Synskadades Stiftelse eller ur vissa andra stiftelser. Det är viktigt att
du är ute i god tid då vi inte beviljar bidrag för redan gjorda inköp eller
aktiviteter.
Bidragsändamål
Bidrag kan sökas för många olika insatser och åtgärder som utifrån
stiftelsernas ändamål syftar till att förbättra situationen för behövande
synskadade, till exempel, förutom ekonomiska bidrag, till läger för
barn/ungdom, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel, rekreation,
fritidsaktiviteter och studier/utbildning samt såsom stipendium till
förkovran.
Krav för erhållande av bidrag
Stiftelsernas bidrag till enskilda behövande synskadade är
behovsprövade, vilket innebär att en ensamstående person anses
behövande om den taxerade årsinkomsten understiger fyra
prisbasbelopp, det vill säga 189 200 kr för år 2020 enligt Skatteverket.
Om det finns fler personer i hushållet höjs gränsen med ett
prisbasbelopp (47 300 kr) per person. För en tvåbarnsfamilj innebär
det 331 100 kr. Sökandens nettoförmögenhet får inte överstiga ett
prisbasbelopp. Då sökanden är under 18 år ska föräldrarnas
inkomstuppgifter bifogas. Sökande måste redovisa sina tillgångar och
skulder samt i vissa fall innehav av bostad som skall redovisas med
marknadsvärdet minus skulder.
Till alla ansökningar ska slutskattsedel från Skatteverket bifogas,
även för make/maka/sambo.
Vid ansökan om bidrag till studier prövas ansökan förutom utifrån
stiftelsernas ändamål, i första hand utifrån studiernas syfte och
innehåll och inte utifrån sökandens ekonomi.
Sökanden måste också kunna styrka sin synskada genom
medlemskap i Synskadades Riksförbund, läkarintyg eller genom att

vara inskriven vid syncentral. Om ansökan är ofullständigt ifylld
kommer den inte att behandlas.
Ansökan
Ansökan om bidrag ur stiftelserna ska göras på särskild blankett som
kan erhållas från Iris Förvaltning, 122 88 Enskede. I ansökan ska det
klart framgå vilket ändamål bidrags söks för, kostnadsberäkning samt
sökt belopp. Bidrag ur stiftelserna måste alltid ha en stark anknytning
till stiftelsernas ändamål.
Beslut och utbetalning av bidrag
Beslut om bidrag fattas av en särskild bidragsgrupp och sökanden
meddelas beslutet skriftligt. Beslutet kan inte överklagas.
Beviljade bidrag utbetalas inom fem veckor till sökandes konto.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Iris
Förvaltning:
Telefon: 08-39 90 00
E-post: info@irisforvaltning.se
Välkommen med din ansökan!

Bilaga nr 2 till ansökan om bidrag/fondmedel
Så behandlar Synskadades Stiftelse och anknutet förvaltade
stiftelser m fl stiftelser för synskadade (”Stiftelsen”) dina
personuppgifter
(Information enligt Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679)
Personuppgiftsansvarig är Synskadades Stiftelse.
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som
registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas
av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för
övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att
behandlas för att Stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt
lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan
vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen
eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket,
Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och
andra myndigheter.
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 Iris
Förvaltning AB (publ), 556048-8552, (”Iris”), som för Synskadades
Stiftelse och anknutet förvaltade stiftelsers räkning administrerar
ansökningsförfarandet
Vi kan dela med oss av information, förutom till ”Iris”, till andra
stiftelser med liknande ändamål, Synskadades Riksförbund (SRF),
samt vid beslut om bidrag till rekreation på Almåsa till Almåsa
Havshotell AB. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid
hög säkerhet och sekretess.
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålen med behandlingen samt för att Stiftelsen skall kunna

fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om bidrag/stipendium beviljas
kommer personuppgifterna vara lagrade tills sista utbetalningen har
skett och därefter som längst sju år. Om bidrag/stipendium inte
beviljas kommer personuppgifterna sparas som längst tre månader.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som
behandlas av Stiftelsen och har därmed rätt att:
a) få registerutdrag,
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av
personuppgifter,
d) invända mot behandlingen,
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från
Stiftelsen som du själv har tillhandahållit Stiftelsen och rätt att få
dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det
är tekniskt möjligt (dataportabilitet).
Din begäran och/eller invändning enligt ovan, punkterna b-e,
prövas av Stiftelsen i det enskilda fallet. Om du vill få
registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning
ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad
begäran ställd till Synskadades Stiftelse, Personuppgiftsansvarig,
c/o Iris Förvaltning, 122 88 Stockholm.
Samtycke till behandling av särskilda kategorier av
personuppgifter
Skulle de personuppgifter du lämnar i ansökan innehålla s.k. särskilda
kategorier av personuppgifter* godkänner du genom din underskrift
på ansökningsblanketten att de personuppgifter du lämnat i din
ansökan får behandlas för de ändamål som angivits ovan.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av
sådana kategorier av personuppgifter. Observera att Stiftelsen i
sådant fall fortsättningsvis inte lagligen kan behandla
personuppgifterna, varför de då inte längre kan läggas till grund för
din ansökan.
*Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av
genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en

fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk
persons sexualliv eller sexuella läggning.
Upprättad 2018-05-24

