
 
 

 

Ansøgningsskema vedrørende en donation fra Zonta Hillerød 

Zonta Hillerød yder støtte til projekter, der hjælper og styrker piger og kvinder.  

Der ydes kun støtte til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, og det er en forudsætning for 

støtte, at donationen kommer en videre kreds af personer til gode. Der ydes således ikke støtte til 

enkeltpersoner.  

Der ydes ikke støtte til projekter, der allerede er gennemført. 

Hvis I vil søge om støtte, skal I udfylde dette ansøgningsskema og sende det til 

zonta.hillerod@outlook.com sammen med en motiveret ansøgning.  

Der lukkes for ansøgninger den 30. september. Donationer vil blive udbetalt inden udgangen af året. 

Foreningens/organisationens navn  

Adresse  

CVR-nr.  

Evt. hjemmeside  

Evt. facebookside  

  

Navn på kontaktperson   

E-mail (kontaktperson)  

Mobiltelefon (kontaktperson)  

  

Hvad er formålet med 
foreningen/organisationen? 

 

Hvilket beløb søges der?  
(Max 25.000 kr.) 

 

Hvilket projekt søges der penge til?  

Hvornår skal projektet gennemføres?  

  

Pengeinstitut  

Reg.nr. og kontonummer  

  

Dato  

Underskrift  

 

Hvis der ydes en donation, vil donationen og foreningen/organisationen blive omtalt på Zonta Hillerøds 

hjemmeside, på Facebook og i andre PR-sammenhænge. 

Vi forventer, at donationsmodtagere er indstillet på at oplyse på deres hjemmeside/facebookside og/eller i 

forbindelse med projektets gennemførelse, at der er ydet støtte fra Zonta Hillerød. 
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INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Når en forening eller organisation sender en ansøgning om en donation til Zonta Hillerød, er det 

nødvendigt, at der angives en kontaktperson for foreningen/organisationen. 

Zonta Hillerød behandler følgende personoplysninger om kontaktpersonen:  

• Navn 

• E-mailadresse 

• Mobilnummer  

• Andre oplysninger, som kontaktpersonen selv afgiver i forbindelse med ansøgningen. 

Zonta Hillerød indsamler kun de personoplysninger om kontaktpersonen, som kontaktpersonen selv 

oplyser i forbindelse med sin ansøgning. Oplysningerne indsamles alene med det formål at kunne 

kommunikere vedrørende ansøgningen. 

Zonta Hillerød videregiver ingen oplysninger om kontaktpersonen til uvedkommende tredjemand. 

Hvis foreningen/organisationen ikke kommer i betragtning til en donation, vil kontaktpersonens 

personoplysninger blive slettet senest 1 år efter modtagelsen af ansøgningen, idet ansøgningen inkl. bilag 

vil blive slettet.  

Hvis foreningen/organisationen modtager en donation, vil kontaktpersonens personoplysninger blive slettet 

5 år efter udbetalingen af donationen.  

Kontaktpersonen kan til enhver tid kontakte Zonta Hillerød (zona.hillerod@outlook.com) med anmodning 

om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af kontaktpersonens personoplysninger. 

Kontaktpersonen kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som Zonta Hillerød har om 

vedkommende, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af 

personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.  

 

SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Zonta Hillerød behandler de ovenfor nævnte 

personoplysninger om mig som ovenfor beskrevet. 

Jeg er indforstået med, at det er en forudsætning for at modtage en donation fra Zonta Hillerød, at der 

foreligger et gyldigt samtykke, idet ansøgning om en donation ellers ikke kan behandles.  

Jeg er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, 

Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

 

Dato 

 

_____________________________ 

Underskrift 

 


