
Ansøgning til 

Læge Per Steffensens og hustru Gerda Gødsvangs legat for gamle og kronisk syge i Ansager Lægedistrikt. 

Ansøgers navn:  Cpr. nr.:   Mailadresse: (skriv tydeligt)  
    Telefonnummer: ________  

 

Adresse:   Postnummer/by: 

 

 

Civilstand:  Enlig:_____  Samboende:_______ 

 

Boligforhold:  Ejer:   Lejer: 
  Udeboende: ___ Hjemmeboende:___ 

 

Indtægter:  Ansøger:  Ægtefælle/samlever: 

Pension:  Kr.____________ Kr.____________ 

Kontanthjælp:  Kr.____________ Kr.____________ 

Lønindtægt:   Kr.____________ Kr.____________ 

Anden indtægt: Kr.____________ Kr.____________ 

Formue:  Kr.____________ Kr.____________ 

Begrundelse for ansøgningen: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Er der søgt andre fonde eller legater? Ja:__ Nej:__ 

Hvis ja, til hvad? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Er det bevilget?  Ja:__ Nej:__ 

Hvis ja, hvornår? ______________  Beløb:____________ kr. 

Underskrift afgives på tro og love: 

Dato:  Underskrift: 

 

Skema kan sendes via den digitale postkasse på borger.dk eller pr. brev til Varde Kommune, Borgerservice, 
Frisvadvej 35, 6800 Varde. Udbetalingen sker via NemKonto. 

 

 



 

Sådan behandler Varde Kommune dine personoplysninger. 

Når du søger om et legat giver du samtykke til, at Varde Kommune behandler en række oplysninger om dig. 
Disse oplysninger kaldes personoplysninger. 

Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i 
den forbindelse. 

Hvilke oplysninger behandler Varde Kommune? 

Varde Kommune udveksler oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er 
nødvendigt for at behandle din sag. 

Varde Kommune behandler de personoplysninger, der indgår i din ansøgning og i din sag. Det kan fx være 
oplysninger om din bolig, din økonomi, dine samlivsforhold, som vi får fra folkeregistret, SKAT, din bank, 
m.v. Vi indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling. Formålet 
er at sikre, at du kan komme i betragtning til et legat.  

Varde Kommune gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem, 5 år efter sagen 
er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven 
mv. 

Hvilke rettigheder har du? 

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Varde Kommune kan indhente oplysninger om dig, 
tilbage. Det gør du ved at kontakte os. Trækker du samtykket tilbage betyder det, at du ikke kommer i 
betragtning til et legat.  

Du kan gøre indsigelse over, at Varde Kommune behandler personoplysninger om dig.  

Du kan få kopi af de oplysninger, som Varde Kommune behandler om dig. Du kan også anmode om at få 
dine personoplysninger korrigeret eller slettet, i forbindelse med legatansøgningen.  

Har du spørgsmål til hvordan Varde Kommune behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver på VKDPO@varde.dk eller ved at sende et brev til Varde Kommune, att.: 
Databeskyttelsesrådgiveren, Bytoften 2, 6800 Varde.  

Er du uenig i den måde, Varde Kommune behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. 
Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, 
men ikke i forhold til håndteringen af din sag om legatsøgning.  

Lovgrundlag. 

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk – Databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven. 

 


