
Ansökan till Göteborgs- och Skara stifts flyktingfond 
 
(skickas med mail till anders.stenback@svenskakyrkan.se eller med post till 
Anders Stenbäck, Göteborgs stift, Box 11937, 404 39 Göteborg) 
 

Ansökningsdatum: 
Ansökan gäller, (namn): 
Personnummer/id: 
Nationalitet: 
Sökt belopp i kr:  
 
Ansvarig för ansökan, namn: 
Titel och tjänsteställe: 
Epost: 
Telefon: 
 
Utbetalning av eventuell beviljade fondpengar  
Beviljade bidrag rekvireras genom att fakturera Göteborgs stift. Mer information fås vid 
besked om eventuellt beviljat bidrag. 

 
 

Fakta i fallet: 
(Kort beskrivning av situationen, samt vad pengarna ska användas till och eventuell tidsgräns, 
namn, födelseår, nationalitet och nuvarande vistelseort för personerna det gäller finnas 
angivet.) 
 
 

 
 
Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du har angivit i din ansökan till Göteborgs och Skara stifts flyktingfond 
behandlas i syfte att administrera ansökan, bedöma om den ska beviljas och därefter göra en 
eventuell utbetalning till det konto som angivits. Personuppgifterna behövs för att kunna 
vidta nödvändiga åtgärder innan ingående av avtal samt därefter, om din ansökan beviljas, 
för att uppfylla avtal om utbetalning. Utan uppgifterna kan din ansökan inte beviljas och 
därmed kan inte heller någon utbetalning göras. Dina personuppgifter kommer att sparas 
hos flyktingfonden i tio år enligt bokföringslagen och Svenska kyrkans bestämmelser. 
 
Göteborgs stift och Skara stift är gemensamt personuppgiftsansvariga för hanteringen av 
dina personuppgifter. Du kan vända dig till gdpr.gbgstift@svenskakyrkan.se för att: 
 

• begära ett utdrag av de personuppgifter vi behandlar om dig 
• begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter 
• begära att vi tillfälligt upphör med behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. under 

tiden uppgifter rättas 



• begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att vi i så fall inte kan gå 
vidare med din ansökan, och att vi i vissa fall har en skyldighet enligt lag att bevara 
dina personuppgifter) 

• ställa frågor om vår behandling av dina personuppgifter. 
 
Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet för 
dataskydd, om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter.  
 
Göteborgs stift och Skara stift har ett gemensamt dataskyddsombud som har till uppgift att 
säkerställa att verksamheten följer dataskyddsförordningen. Du kan kontakta henne på Erika 
Malmberg, 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se.  
 


