Ansökan om ekonomiskt bistånd
till begravningskostnader
Dödsbo
Den avlidnes för och efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer & Postort

Ombud för dödsboet
Ombudets för och efternamn

Telefonnummer

Gatuadress

Postnummer & Postort

Aktuella utgifter
Begravningskostnad
Gravsten
Ev annat(ange)
Bifoga kopia på faktura från begravningsbyrå, bouppteckning/dödsboanmälan och kontoutdrag från
samtliga konton på dödsdagen.
Om bidrag beviljas görs betalning till
Ombudet

Bank

Clearing- och kontonummer

Begravningsbyrån

Försäkran och underskrift
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och fullständiga. Jag är medveten om att felaktiga uppgifter kan leda till
återbetalningsskyldighet och polisanmälan
Datum och underskrift

Information om behandling av personuppgifter
Vård och stöd behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom till exempel namn,
kontaktuppgifter, bankkontonummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera och
handlägga ditt ärende.
Uppgifterna vi använder utgörs av de du själv lämnar in. Om du inte lämnar in de uppgifter vi
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Ansökan om ekonomiskt bistånd
till begravningskostnader
behöver kan vi inte behandla din ansökan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning
vid all behandling av personuppgifter och behandlar dina personuppgifter utifrån rättslig
förpliktelse, allmänt intresse, samt för myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i våra
register varefter de gallras, eller arkiveras enligt gällande lagar för arkivering.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter, samt de
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med 3e part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om det, samt för att begära rättelse, överföring, begära att vi
begränsar behandlingen, göra invändningar, begära radering av dina uppgifter, eller komma i
kontakt med vårt dataskyddsombud. Du når oss på kommun@eda.se, eller via växeln 0571-281 00.
Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Dataskyddsinspektionen.
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