NB.

Ansøgningen sendes til: svenddue.m@gmail.com att: Julekomitéen af 1922 eller afleveres på
Erantisvej 5, 4300 Holbæk
Ansøgningsfrist: senest den 29.11.2020.

Ansøgning om julehjælp 2020
Ansøgningskriterier: Familier og enlige med børn under 18 år bosat i Holbæk Kommune
Ansøgerens fulde navn:
Erhverv:

Adresse:

Cpr-nummer:

NemKonto:

e-mailadresse

SKAL UDFYLDES

1. Er du gift eller lever du i et ægteskabslignende forhold?
2. Hvor mange børn under 18 år har du?
Modtager du børnebidrag? Hvis ja, til hvor mange børn?
3. Er du i arbejde? I så fald på hvilken arbejdsplads?

Ansøger:
Ægtefælle/samlever:

4. Er du eller din ægtefælle/samlever medlem af en
arbejdsløshedskasse? Hvis ja, hvilke(n)?

Ansøger:
Ægtefælle/samlever:

5. Hvor stor har din og ægtefælle/samlevers indtægt indtil nu
Ansøger:
i 2020 været, heri medregnet løn, sygedagpenge, arbejdsløsheds Ægtefælle/samlever:
dagpenge mv.?
6. Har du eller din ægtefælle/samlever været ledig i 2020?
Hvis ja, i hvor lang tid?

Ansøger:
Ægtefælle/samlever:

7. Har du eller din ægtefælle/samlever haft en sygeperiode i
2020?
Hvis ja, i hvor lang tid?

Ansøger:
Ægtefælle/samlever:

8. Hvor stor er din/jeres indtægt?
INDEN fradrag af skat

Ansøger kr.

Ægtefælle/samlever kr.

Arbejdsindtægt

ugl./14dg./mdl.

ugl./14dg./mdl.

Sygeløn/dagpenge

ugl./14dg./mdl.

ugl./14dg./mdl.

Arbejdsløshedsdagpenge

ugl./14dg./mdl.

ugl./14dg./mdl.

Offentlig hjælp

ugl./14dg./mdl.

ugl./14dg./mdl.

Pension

ugl./14dg./mdl.

ugl./14dg./mdl.

Andre indtægter

ugl./14dg./mdl.

ugl./14dg./mdl.

9. Har du/I formue af nogen art (herunder ejendom)?
Hvis ja, hvilke(n) slags formue er der tale om
(fx indestående på bankkonto, ejendom, aktier, kapitalpension
mv.)
10. Her kan anføres særlige bemærkninger om grunden til
denne ansøgning.

Samtykker:
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Julekomitéen af 1922 og Holbæk Kommune behandler min ansøgning om julehjælp for 2020 ud fra mine
oplysninger i ansøgningsblanketten og i forhold til tildelingskriterierne, og at Julekomitéen af 1922 og Holbæk Kommune af hensyn til ordningens
lettest mulige administration samler oplysning om eventuel tildeling af julehjælp til mig i ét fælles oversigtsark sammen med oplysninger vedrørende
andre ansøgere til julehjælp for 2020. Sæt kryds: ______ Bemærk: Vi kan kun behandle din ansøgning, hvis du giver os samtykke ved at
sætte kryds.

Jeg giver hermed også mit samtykke til, at Holbæk kommune har ret til at indhente økonomiske og bopælsmæssige oplysninger om mig/os hos
offentlig myndighed. Sæt kryds: ______ Bemærk: Vi kan kun behandle din ansøgning, hvis du giver os samtykke ved at sætte kryds.

Holbæk Kommune og Julekomitéen af 1922 videregiver ikke dine oplysninger til eksterne parter.

Med min underskrift erklærer jeg, at mine oplysninger i ansøgningsskemaet er korrekte.

Dato

2020
Ansøgers underskrift

Bemærk: Vi skal have din ansøgning senest den 29.november 2020. Hvis vi modtager din ansøgning efter denne dato, kan
vi ikke behandle din ansøgning.
På grund af smittefaren ved Cowi-19, og de skærpede krav til Borgerservice, skal vi have ansøgningen tilsendt digitalt til
svenddue.m@gmail.com
eller afleveret på Erantisvej 5, 4300 Holbæk.

På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan Holbæk Kommune behandler dine personoplysninger.

Information om behandling af personoplysninger
Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

Vi er dataansvarlige - sådan kontakter du os
Holbæk Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget. Du finder vores kontaktoplysninger herunder:
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
CVR-nr.: 29 18 94 47
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: post@holb.dk

Spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger
Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte vores informationssikkerhedskoordinator på
isikkerhed@holb.dk eller 72 36 43 77
Hvis du sender følsomme eller private oplysninger, skal du bruge din digitale postkasse på borger.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Vi har indsamlet dine personoplysninger til:
Behandling af din ansøgning om julehjælp for 2019 i forhold til tildelingskriterierne samt eventuel udbetaling til dig, såfremt du tildeles
julehjælp.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler din personoplysninger på følgende retsgrundlag:
Dette beror på en samarbejdsrelation mellem Holbæk Kommune og Julekomitèen af 1922 /ved Lions Klub Holbæk.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Navn, evt. adresse, telefonnummer, e-mailadresse, oplysninger i din ansøgning om julehjælp.

Modtagere af personoplysning
Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Her stammer dine personoplysninger fra
Du har indsendt eller afleveret oplysningerne til os i form af et ansøgningsskema.

Opbevaring af personoplysningerne
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år i vores ESDH-system.

Ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykke til, at vi må indhente oplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Det kan du gøre ved at kontakte os. Det kan du gøre ved at kontakte os. Kontakt fx post@holb.dk.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til, du har trukket dit
samtykke tilbage. Vores behandling stopper først fra det øjeblik, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet
I bilag 1 kan du læse om din ret til at få rettet, slettet i dine personoplysninger samt begrænsninger og indsigelser i forhold til behandling af
personoplysninger.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling
af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

Kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail - dpo.holbaek@bechbruun.com
Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du bruge den sikre beskedfunktion, når du sender til DPO’en:
https://dpo.bechbruun.com/holbaek

Bilag 1: Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om det, og en række yderligere informationer.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis
dette vil gøre dine personoplysninger mere korrekte.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores almindelige tidsfrister for sletning.

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 ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt, struktureret, maskinlæsbart format og at få overført dem fra én
dataansvarlig til en anden.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

