Ansökan till:
Kurator senast 20 mars

Kungl och
Hvitfeldtska Stiftelsen

ANSÖKAN OM UTBILDNINGSSTIPENDIUM
UTBILDNINGSSTIPENDIUM ”s.k. tillfällig belöning enligt stiftelsens stadgar”

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Nuvarande adress

Postnummer/Ortsadress

Bankkontonummer

E-post

Födelseförsamling (personbevis bifogas)

Folkbokföringsort där gymnasiestudierna påbörjades

Skola

Avgångsklass (aktuell studieplan bifogas)

Viktat betygsmedelvärde

Plan för fortsatt utbildning (längre redogörelse kan lämnas som bilaga)

Information och medgivande enligt Personuppgiftslagen - PuL
Personuppgifter som Du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet,
behandlas av den personuppgiftsansvarige, Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen. Uppgifterna används för att administrera
ansökningarna. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till stiftelsens revisorer samt till gymnasieskolor, universitetoch högskolor samt till myndigheter, såsom t.ex. Skatteförvaltningen, efter begäran. Din ansökan kan komma att
registreras i ett av stiftelsen fört dataregister.
Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.
Om Du önskar mer information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas av stiftelsen kan Du skicka en skriftlig
begäran till Stiftelsen. Till samma adressat skriver Du om Du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig
personuppgift.
Jag har denna dag informerats om hur Stiftelsen behandlar mina personuppgifter och samtycker till detta.
Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga
Datum

Sökandens underskrift

Rektor skall vidarebefordra ansökan så att den är stiftelsen tillhanda senast den 31 mars.
Skolan skall sända ansökan till: Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen, Box 2221, 403 14 GÖTEBORG
Rektors rangordning och motivering

Rektors underskrift

Förfrågningar kan ställas till stiftelsens sekreterare:
Kenneth Odeus per mobiltelefon 0705-680859.

Kungl och
Hvitfeldtska Stiftelsen

Ansökan till:
Kurator senast 20 mars

INFORMATION OM STIPENDIERNA
Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen har till ändamål att dela ut stipendier till bl.a elever, som valt högskoleförberedande
program.
Utbildningsstipendium (s.k. tillfällig belöning) kan tilldelas elev som är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där
när stipendiet beslutas.
Som allmänna förutsättningar gäller att stipendiet utdelas som uppmuntran för flit och goda kunskaper.
Utbildningsstipendiet utdelas enbart till elever i årskurs 3.
Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen delar ut ovannämnda stipendier efter förslag från gymnasierna.

