
1.      Legatets navn:

2. Legatets navn:

Legatets navn:

Legatets navn:

Forbeholdt
Social og

Arbejdsmarked

ANSØGNING
fra

Ansøgerens navn:

Personnummer:

Ansøgerens adresse:

til

følgende legater

3.

4.

Anmærkning  
Er skemaet ikke nøjagtigt udfyldt, og er  rubrikkerne 4 og 5, hvori spørgsmål om ansøgerens formue og ind-
tægter af enhver art, ikke nøjagtigt og sandfærdigt udfyldte, må det forventes, at der ikke bliver taget hensyn til 
ansøgningen.  Det er ikke tilstrækkeligt at benytte vendinger som "ubestemt fortjeneste", "ringe fortjeneste" osv.

Skemaet afleveres så vidt muligt personligt i udfyldt og underskrevet stand til Borgerservice, Odinsgade, 
Randers, Laksetorvet.

L.301



selvstændig

ansat
(sæt x)

selvstændig

ansat
(sæt x)

1. Ansøgerens stilling:

     Evt. tidligere stilling:

2. Er ansøgeren  (sæt x)         

            gift,            samboende,               separeret,             fraskilt,              enke/enkemand,            ugift.        
 
                   

      Ægtefælles/samlevers

       Navn:                    Personnr.:

       Stilling:

       

3. Børn under 18 år

      a. bor hos ansøger, antal:

      b. ikke-hjemmeboende, antal:

      Opholdssted:

   4. Indtægt før skattetræk (indeværende år): Ægtefælle/samlever:

    
                   

Ansøger:

Ansøger: Ægtefælle/samlever:

Arbejdsindtægt

Pension

Årlige legatportioner

Renter

Anden indtægt

Sygedagpenge

Arbejdsløshedsunderstøt-
telse

Kontanthjælp

         

        5. Formue:

              Indestående i bank eller 
              sparekasse

              Værdipapirer

              Anden formue

              Ejendomsværdi

              Gæld i ejendom

              Anden gæld
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kr.         kr.
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kr.         kr.
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    6. Bemærkninger:    (evt. helbredsmæssige forhold mv.) 

    8. Undertegnede bekræfter under strafansvar rigtigheden af de afgivne oplysninger.  

    7. Pengeinstitut:  (benyttes ved tildeling af legatportion)

        Dato:                                              Underskrift:             

          Navn:                                                                         Adresse:

          
          Reg. nr.:                                                      Konto nr.:

Randers Kommune er omfattet af Persondataloven og bruger edb i sagsbehandlingen. Randers Kommune 
skal oplyse dig om, at der i forbindelse med din legatansøgning behandles personoplysninger om dig.

Behandlingen foregår ved notering af relevante oplysninger modtaget fra dig selv.  Oplysningerne videregi-
ves til socialudvalget i forbindelse med behandling af din ansøgning.  Reglerne om kommunens oplysnings-
pligt fremgår af Persondataloven.



Uddrag af Persondataloven

Den registreredes indsigtsret
§ 31. Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse 
om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.  Behandles sådanne oplysninger, skal der på en 
let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om,
1)  hvilke oplysninger der behandles,
2)  behandlingens formål,
3)  kategorierne af modtagere af oplysningerne og
4)  tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er begæringen ikke besva-
ret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, 
samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

Den registreredes indsigelsesret
§ 35. Den registrerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om 
vedkommende gøres til genstand for behandling.

Stk. 2. Hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende 
oplysninger.

Sletning af urigtige oplysninger
§ 37. Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildle-
dende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en 
registreret person fremsætter anmodning herom.

Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er videregivet, om, at de vi-
deregivne oplysninger berigtiget, slettet eller blokeret i henhold til stk. 1, hvis en registreret person fremsæt-
ter anmodning herom.  Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt 
vanskelig.

Oplysningspligt over for den registrerede
§ 28. Ved indsamling af oplysninger hos den registrerede skal den dataansvarlige eller dennes repræsentant 
give den registrerede meddelelse om følgende:
1) Den dataansvarliges og denne repræsentants identitet.
2) Formålene med denne behandling, hvortil oplysningerne er bestemt.
3) Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er 

indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, som f.eks.
a) Kategorierne af modtagere.
b) Om det er obligatorisk eller frivilligt at besvare stillede spørgsmål samt mulige følger af ikke at svare.
c) Om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis den registrerede allerede er bekendt med de i nr. 1-3 nævnte 
oplysninger.

Hvis du vil vide mere om Persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsy-
nets hjemmeside www.datatilsynet.dk
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