LEGATANSØGNING 2019
Rektor Poulsens Mindefond

Kan søges af ubemidlede, dygtige dimittender fra HJØRRING GYMNASIUM STX & HF
Uddelingen finder sted medio december og kun legatansøgere, der får tildelt et legat, vil få svar.

Ansøgningen indsendes inden 1. december
Adresse: Skolevangen 25, 9800 Hjørring

Ansøgerens navn:

Person-nr.:

Ansøgerens adresse:
Dimissions år:

__________

Kopi af eksamensbevis skal vedlægges

Bank:

Reg.nr.:

Konto-nr.:

Hvilket studium er du indskrevet
på og hvor langt er du?
Dokumentation for optagelse på
studiet skal vedlægges
Beståede dele af uddannelsen
Karakterudskrift vedlægges
Næste væsentlige prøve
(fag og tidspunkt for eksamen)

Uddannelsen påbegyndt

mdr.___________ år ___________

Forventes afsluttet

år ___________

Årsag til evt. afvigelser i
studieforløb
Har ansøgeren

(udfyld)

Tidl.modt.dette legat år_____. Tidl modt.andre leg./stip.(ikke SU) kr.:____________år______

Forventet indkomst i 2019

Ansøger

SU-stipendium
SU-lån (evt. slutlån)
Erhvervsarbejde
Andre indt. herunder legater
I alt
Formue/gæld på ansøgn.tidspkt.
(Husk at fratrække gæld)

Kopi af årsopgørelse/r 2018 med
formueoplysninger eller
skatteattest skal vedlægges

Skattepligtig indkomst 2018 kr.____________________ kr._____________________
Skattepligtig formue 2018 kr._____________________

Personlig motiveret ansøgning skal vedlægges:

Hvis legatansøgningen er mangelfuldt udfyldt og/eller der mangler dokumentationer, kan ansøgningen ikke forventes at komme i
betragtning.

Hjørring Gymnasium & HF har brug for oplysningerne i ansøgningsskemaet for at kunne behandle ansøgningen og have mulighed for at udbetale legatet. Dine
personlige oplysninger behandles fortrolig og i overensstemmelse med reglerne i Persondataforordningen (2016/679 af 27.04.2016) og Databeskyttelsesloven (lov
502 af 23.05.2018).
Efter afgørelse om legatet kan udbetales opbevarer vi på ubestemt tid dit navn, CPR-nr. sammen med resultatet af afgørelsen for at kunne behandle en eventuel ny
ansøgning fra dig på et senere tidspunkt.
I henhold til bogføringslovens krav vil oplysninger vedr. udbetalinger blive opbevaret i 5 år.
Du kan læse mere om, hvordan vi generelt behandler personlige oplysninger samt dine rettigheder i skolens Persondatahåndbog, som du har adgang til på skolens
hjemmeside.
Ved yderligere spørgsmål til, hvordan Hjørring Gymnasium & HF behandler personoplysninger, kan du finde relevante kontaktinformationer på skolens
hjemmeside under menupunktet Kontakt og Ansvarlig DPO kontakt.

Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger er rigtige

________________________________________________________________________________________________________
dato
ansøgerens underskrift
Tlf. nr.

