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Ansökan om stipendium från Rune och Märta Ströms stiftelse år 2018 
 
Stiftelsen kommer att dela ut tre stipendier, á 15 000 kr år 2018, för att uppmuntra studenter till 
goda prestationer gällande studierna. Stipendiet ska användas för kommande studier. 
 
För att du ska kunna få stipendium från stiftelsen krävs att du: 

 
1. är född i Norrbotten 
2. studerar vid LTU (Luleå tekniska universitet) 
3. studerar något av de program som framgår av utlysningstexten som finns på LTU:s 

hemsida 
 
Vidare får du inte ha fått något stipendium från stiftelsen tidigare år. 
 
För att ansökan ska kunna behandlas, krävs att du fyller i nedanstående uppgifter. Ofullständigt 
ifylld ansökan kommer inte att behandlas. 

Namn   __________________________________________ 

Personnummer (10 siffror)  __________________________________________ 

LTU mejladress;  __________________________________________ 
 
Födelseort;   __________________________________________ 
 
Program och årskurs;  __________________________________________ 
 
Har du tidigare fått stipendium från stiftelsen? _______________________________ 
 
 
OBS! Du behöver anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister 
Detta gör du enkelt på Swedbanks hemsida www.Swedbank.se under rubrikerna: Privat > Kort och betalningar > Betalningar > 
Anmäl konto till kontoregistret 

 
 
Jag intygar att de av mig ovan lämnade uppgifterna är korrekta.  
 

 
Ort och datum ________________________________ 
 
 
_______________________  __________________________ 
Underskrift    Namnförtydligande  
 
 
Information om behandling av personuppgifter 
 
Stiftelsen, för vilken Swedbank är förvaltare, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du 
lämnar i samband med din ansökan. 
 
De personuppgifter du lämnar i din ansökan har till syfte att Stiftelsen ska kunna bedöma om du är berät-
tigad till bidrag från stiftelsen eller inte. Om du inte får något bidrag ifrån stiftelsen kommer dina person-
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uppgifter att förstöras, senast utgången av maj månad 2019. Du har rätt att när som helst återkalla ditt 
samtycke, som du lämnar här nedan. 
 
Om du beviljas bidrag från Stiftelsen kommer Stiftelsen att behandla de uppgifter du lämnat i din ansökan 
för att kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som Stiftelsen har enligt lagar såsom exempelvis Bok-
föringslagen och gentemot myndigheter såsom exempelvis Skatteverket, Länsstyrelsen etc. Här kan 
Stiftelsen vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom exempelvis Skatteverket. 
Dina personuppgifter kommer i dessa fall att förstöras senast vid årsskiftet, sju år efter utgången av det år 
som du fått bidrag från stiftelsen. 
 
Om du vill veta vilka uppgifter Stiftelsen, behandlar om dig, ska du lämna en begäran om det till Rune och 
Märta Ströms stiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80  Göteborg. Till samma adress kan du 
också begära radering av personuppgifter, samt anmäla om du vill att Stiftelsen ska rätta felaktig eller 
ofullständig personuppgift. Du har rätt att inge klagomål på hanteringen till tillsynsmyndighet.  
 
 

Jag samtycker till att Stiftelsen behandlar mina personuppgifter, för att kunna bedöma om jag är 
berättigad till bidrag från stiftelsen eller inte 
 
Ort och datum ________________________________ 
 
 
_______________________  __________________________ 
Underskrift    Namnförtydligande  
 
 
Stiftelsens beslut kan inte överklagas. Stiftelsen lämnar inte någon motivering till varken 
beviljande bidrag eller avslag på ansökan.  
 
Om du beviljas ett stipendium från Stiftelsen, kommer du att få ett meddelande, via den LTU e-
post adress du angett, inom tre veckor efter sista ansökningsdatum. 
 
 
 
Ansökan skickas in senast 15 oktober, för utdelning i november. Ansökan skickas till: 
 
Rune och Märta Ströms stiftelse 
c/o Luleå tekniska universitet 
971 87  Luleå 


