
Redovisa kulturprojekt (Snabba pengar)

Information

Här redovisar du ditt projekt som du fått Snabba pengar-stöd för. Vi vill veta hur det gick med ditt arrangemang,
om du uppnådde det du planerat och hoppats. Dela gärna med dig av tankar kring vad som gjorde succé och
vad som kunde gjorts annorlunda. Det också viktigt att du redovisar kostnader och intäkter.

Information om vår behandling av dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt för- och efternamn, telefonnummer samt e-
postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera din ansökan.

Vi har fått dina uppgifter från dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte utföra våra tjänster. Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av
dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel
6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att
handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighets-
och sekretesslagen och arkivlagen.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje 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 Kultur- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun. Adress Nygatan 10, 645 80
Strängnäs. Organisationsnummer 212000-0365. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadressen
kultur-ochfritidsnamnden@strangnas.se. Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som
är placerad i Flen, henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Jag har läst och förstått informationen om vår behandling av dina personuppgifter. *
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Redovisa kulturprojekt (Snabba pengar)

Redovisning

Ditt projekts namn *

Vilka kostnader har ditt arrangemang inneburit? Vad har kostat och hur mycket? *

Har ditt arrangemang gett dig några intäkter? I så fall vilka och hur mycket? *

Har du uppnått det du ville med ditt arrangemang? Berätta om dina tankar. *

Hur många deltog på ditt arrangemang? *

Har du fått några nya insikter och lärdomar under arbetets gång? Dela gärna med dig! *
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