Ansökan hos Stiftelsen Gösta A Karlssons 60-årsfond om bidrag till forskning inom
området psoriasis/psoriasisartrit
Ansökningshandlingarna ska vara Psoriasisförbundet tillhanda senast den 1 juni.
Ansökan hos Psoriasisfonden görs separat.
Sökande, huvudansvarig
(Namn, akademisk titel)

Arbetsplats
(Fullständig adress, telefonnummer, epost)

Medsökande
(Namn, akademisk titel)

Projekttitel

Projektbeskrivning, sammanfattning

Brukarmedverkan i projektet
Nej

Ja
Ansökan gäller

Nytt anslag
Fortsättningsanslag
Söker direkt fortsättningsanslag från
Psoriasisfonden (ange progressionen i
ansökan), bilaga nr:
Har beviljats bidrag från följande råd/stiftelser/
fonder (namn och belopp),
bilaga nr:
Har sökt bidrag från följande råd/stiftelser/fonder
(namn och belopp),
bilaga nr:

Utgifter
Total projektkostnad i SEK
- personal
- utrustning
- övr. driftskostnader
- resor
Söker hos Gösta A Karlssons
60-årsfond, i SEK
Eventuella merkostnader för
brukarmedverkan i projektet

Vänligen fortsätt på nästa sida!

Vid ansökan om direkt fortsättningsanslag ber vi om en kort redogörelse för projektets utveckling nedan,
inklusive publicerade resultat (namn och datum för publikation/konferens)

Övrig information (om annan adress ska användas för anslagsbesked, ange denna nedan)

TIll ansökan ska bifogas

Dessutom ska i tillämpliga fall bifogas

•
•
•

•
•

fullständigt program för forskningsarbetet
meritförteckning
kostnadsspecifikation

Ort och datum

•
•
•

rapport av tilldelat anslag
etiska synpunkter alternativt granskning av etisk
kommitté
förteckning över publicerade arbeten
handledares intyg
information om brukarmedverkan

Huvudsökandes underskrift och namnförtydligande
Med denna underskrift godkänns även Psoriasisförbundets användande av
sökandes personuppgifter i enlighet med GDPR (se bilaga)

Psoriasisförbundet, Bellmansgatan 30, 1 tr, 118 47 Stockholm
Tel: 08-600 36 36, info@pso.se, www.psoriasisforbundet.se

Samtyckesbaserad information om
personuppgiftsbehandling – sökande till stiftelser med till
Psoriasisförbundet anknuten förvaltning
Psoriasisförbundet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När
du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du
rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.
Psoriasisförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt genom att kontakta oss på
Psoriasisförbundet. I ansökningsunderlaget ingår meritförteckning med därtill
hörande personuppgifter och det är dessa som avses nedan.

Behandling baserad på inlämnande av personuppgifter som del av
ansökningsförfarandet och på Psoriasisförbundets berättigade intressen

Som sökande till de stiftelser som administreras med anknuten förvaltning av
Psoriasisförbundet kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för
vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är
namn, personnummer, adress, e-postadress. Den personuppgiftsbehandling
som utförs i samband med din ansökan är laglig för att den är nödvändig för
hanteringen av ansökningar och för att Psoriasisförbundet har ett berättigat
intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att styrka identiteten av
de som söker medel från stiftelserna samt att dessa i anslutning till ansökan
fungerar som underlag för utbetalning av forskningsanslag. Vi kan också
komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina
personuppgifter ingår i det underlag som granskas och hanteras av berörda
styrelseledamöter samt kanslipersonal vid Psoriasisförbundet, Stiftelsen
Psoriasisfonden och Stiftelsen Gösta A Karlssons 60-års fond. Vid all hantering
av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Psoriasisförbundet, Bellmansgatan 30, 1 tr. 118 47 Stockholm.
Tel: 08-600 36 36, Organisationsnummer: 802002-7283, E-post: info@pso.se
www.psoriasisforbundet.se

Lagringstiden

Då dina personuppgifter tillhör underlag för granskning, beviljande samt
utbetalande av anslag i form av kontanta medel hanterar och sparar
Psoriasisförbundet dina personuppgifter i enlighet med bokföringslagen.
Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under
vissa förutsättningar har du också rätt att begära att
personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller
raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina
personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till
Psoriasisförbundet på info@pso.se. Du har också rätt att vända dig till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om
du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Psoriasisförbundet önskar
dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår
personuppgiftsbehandling.
Genom att signera ansökan om bidrag från de stiftelser Psoriasisförbundet
administrerar med anknuten förvaltning bekräftar du att du mottagit denna
information om personuppgiftsbehandling och att du samtycker till
Psoriasisförbundets hantering av dina personuppgifter.

Psoriasisförbundet, Bellmansgatan 30, 1 tr. 118 47 Stockholm.
Tel: 08-600 36 36, Organisationsnummer: 802002-7283, E-post: info@pso.se
www.psoriasisforbundet.se

