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Rekommendationsbrev för ansökan om stipendium eller bidrag från Stiftelse
Genom det här rekommendationsbrevet lämnar jag en personlig rekommendation gällande en sökande.
Stiftelsens ändamål och kriterier som den sökande ska uppfylla för att få stipendium eller bidrag från
Stiftelsen framgår av Stiftelsens ansökningsblankett som finns på Swedbanks hemsida;
www.swedbank.se/privat/kunderbjudanden/stiftelser/stiftelser-som-swedbank-forvaltar.

Sökande
Den sökandes namn
Stiftelsens namn
från vilken stipendium eller bidrag söks

Uppgifter om den som lämnar rekommendation
Namn
- yrkesprofession
- koppling till den sökande

Motivering
till varför den sökande anses uppfylla Stiftelsens krav och är berättigad till stipendium eller bidrag från Stiftelsen

Underskrift
Jag lämnar ovanstående rekommendation och intygar att de av mig lämnade uppgifterna är korrekta.
Ort och datum

Underskrift
Namnförtydligande

Även samtycke till att Stiftelsen får behandla mina personuppgifter måste undertecknas för att detta
Rekommendationsbrev ska kunna användas.

Rekommendationsbrevet lämnas till den sökande som i sin tur lämnar in det till
Stiftelsen tillsammans med ansökningshandlingarna.
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Information om behandling av personuppgifter
Stiftelsen, för vilken Swedbank AB är Personuppgiftsbiträde och förvaltare, är Personuppgiftsansvarig
för de personuppgifter som du lämnar i samband med detta rekommendationsbrev. All behandling av
personuppgifter sker i enlighet med bestämmelser i Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).
De personuppgifter du lämnar i ditt rekommendationsbrev har till syfte att Stiftelsen ska kunna
bedöma om den sökande är berättigad till bidrag från Stiftelsen eller inte. Om den sökande inte får
något bidrag ifrån Stiftelsen kommer de personuppgifter du lämnat i rekommendationsbrevet att
förstöras, senast utgången av maj månad året efter ansökningsperioden. Du har rätt att när som helst
återkalla ditt samtycke, som du lämnar här nedan. Rekommendationen kommer då inte kunna
användas.
Om den sökande beviljas bidrag från Stiftelsen kommer Stiftelsen att behandla de uppgifter du lämnat
i din rekommendation för att kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som Stiftelsen har enligt lagar
såsom exempelvis Bokföringslagen och gentemot myndigheter såsom exempelvis Skatteverket,
Länsstyrelsen etc. Här kan Stiftelsen vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter till exempelvis
Stiftelsens revisor och myndigheter, såsom bland annat Skatteverket. Dina personuppgifter kommer i
dessa fall att förstöras senast vid årsskiftet, sju år efter utgången av det år som den sökande fått
bidrag från Stiftelsen.
Personuppgifterna kommer för administrativa ändamål att lämnas ut till Swedbank AB, som för
Stiftelsens räkning administrerar förfarandet, samt till PWC som revisor för Stiftelsen. För information
om hur PWC behandlar dina personuppgifter, hänvisas till PWC:s hemsida pwc.se.
Om du vill veta vilka uppgifter Stiftelsen, behandlar om dig, ska du lämna en begäran om det till
"Stiftelsens namn", c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg. Till samma adress kan du
också begära radering av personuppgifter, samt anmäla om du vill att Stiftelsen ska rätta felaktig eller
ofullständig personuppgift. Du har rätt att inge klagomål på hanteringen till tillsynsmyndigheten.

Underskrift
Jag samtycker till att Stiftelsen behandlar mina personuppgifter, för att kunna bedöma om den
sökande är berättigad till bidrag från Stiftelsen eller inte.

Ort och datum

Underskrift
Namnförtydligande
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