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Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens § 18-
midler 
 
Se Retningslinjer for tildeling af midler og Vejledning for udfyldelse af ansøgningen. 
 

Ansøger  

Organisation/Forening/gruppe  

Antal deltagere i aktiviteten fra 
Lejre Kommune 

 

Antal frivillige i aktiviteten fra Lejre 
Kommune 

 

Antal medlemmer af foreningen   

Vedtægter  

 

Projektansvarlig kontaktperson  

Navn  

Adresse  

Tlf.nr.  

E-mail  

 

Budget for aktiviteten  

Udgifterne udspecificeres – hver aktivitet for sig - sådan:  
  

  

  

  

  

  

  

I alt excl. moms  

Indtægter   

Heraf brugerbetaling  

Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering  

Der søges om et beløb på i alt:  

  

 
 

og%20Vejledning
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og%20Vejledning
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Aktivitet                                

Støtten søges til:   

Målgruppe:  

Formål/aktivitet og  
forventet effekt 

 

- Sundhedsfremmende  

- Forebyggende  

- Netværksskabende  

Hvis der er søgt støtte 
andre steder, skriv 
venligst hvor: 

 

Hvornår (periode)  

 

Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr.  

CVR.nr.  

 

Foreningens underskrifter  
  

Dato Underskrift 

 
 
Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer 
henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår).  
 
 
Indsendes til: Lejre Kommune 
   Sekretariat & Jura 
   Lejrevej 15, 4320 Lejre 
   Att.: Janie Bitsch 
   E-mail: jabi@lejre.dk  
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Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  
 

1. Vi er den dataansvarlige – og hvordan du kontakter os? 

Lejre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har 

modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.  

Lejre Kommune  

Møllebjergvej 4  

4330 Hvalsø  

CVR-nr.: 29 18 85 48  

Telefon: 46 46 46 46 | Mail: post@lejre.dk  

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at 

kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:  

• E-mail: dpo.lejre@bechbruun.com 

• Telefon: 72 27 30 02 

• Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Langelinie Allé 35, 2100 

København Ø, Att. ”databeskyttelsesrådgiver”] 

• Via sikker beskedfunktion: Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

 

3. Lovgrundlaget for behandlingen 

De indsamlede personoplysninger er almindelige personoplysninger. Hjemlen for at 

behandle personoplysningerne er samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 

1,litra a. Er det følsomme personoplysninger, er hjemlen Databeskyttelsesforordningens 

art.9, stk. 2, litra a. 

 

4. Dine rettigheder 

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du 

vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række 

yderligere oplysninger.  

 

Ret til berigtigelse (rettelse)  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

Ret til sletning  

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor 

vi normalt sletter vores oplysninger.  
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Ret til begrænsning af behandling  

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle 

oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at 

retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person 

eller vigtige samfundsinteresser.  

 

Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine 

personoplysninger, selvom den er lovlig.  

 

Ret til at transmittere oplysninger  

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, 

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger 

fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Du kan læse mere om dine rettigheder på Dine personoplysninger  

 

5. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi 

behandler dine personoplysninger på. Du har ret til at indgive en klage  

 

 
 

https://www.datatilsynet.dk/
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