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Stieg Larssons Stiftelse  
  
 Ändamål 
Stiftelsen ska verka i Stieg Larssons anda genom att öka kunskap om 
och stärka grundläggande demokratiska värderingar främst inom åsikts- 
och yttrandefrihet. 

Ändamålet ska främjas genom att lämna bidrag främst till forskning och 
utbildning men det kan också främjas på annat sätt, som styrelsen finner 
lämpligt, exempelvis genom att stötta dem som blivit utsatta för   
- Kvinnovåld 
- Rasism 
- Främlingsfientlighet 
- Diskriminering 

Stiftelsen har också möjlighet att lämna bidrag eller på annat sätt hjälpa 
journalister som med fara för sin och sin familjs liv och säkerhet belyser 
de frågor som omfattas av stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan även verka 
för en etisk journalistik. 

Bidrag ges i första hand till organisationer samt forskare vid högskola 
och universitet. 
 

Ansökan och redovisning 
All information ska lämnas på bifogade ansökningsblankett, som ska 
vara fullständigt ifylld. 

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska insändas 
senast den 1 september året efter det att ansökan beviljats. 
 
Ansökan ska sändas in i 3 exemplar. 
Ofullständig ansökan beaktas inte. 
 
Ansökningstid 
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september. 
 
Ansökan insändes till 
Stieg Larssons Stiftelse 
c/o SEB 
Institutioner & Stiftelser 
106 40 Stockholm 
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Ansökan om bidrag Stieg Larssons Stiftelse 
c/o SEB 
Institutioner & Stiftelser 
106 40 Stockholm

Telefon (även riktnr)

Namn Organisations-/Personnummer

Adress

Kontaktperson (namn och e-postadress)

Sökt belopp, kr

Insänds i 3 exemplar. 

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda den 30 september.

Organisationens ändamål

Bidrag söks för nedanstående utbildning/verksamhet/projekt

Underskrift
Ort, datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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Så behandlar stiftelsen/föreningen dina personuppgifter 
(Information enligt personuppgiftslagen - PUL) 
 
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i 
övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den 
personuppgiftsansvarige; stiftelsen/föreningen, för att pröva din rätt till 
bidrag och för övrig bidragsadministration. 
 
I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma 
att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, 
t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och 
adressregister, SPAR. 
 
Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till SEB, 
som för stiftelsens/föreningens räkning administrerar ansökningsförfarandet. 
 
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen/föreningen skall kunna 
fullgöra sina skyldigheter enligt lag.   
 
Önskar du mer information om vilka av dina personuppgifter som stiftelsen/
föreningen eller dess biträde behandlar, skicka en skriftlig och egenhändigt 
undertecknad begäran till SEB, Institutioner & Stiftelser, 106 40 Stockholm. 
Ange vilken stiftelse det avser. Till samma adress skriver du om du vill 
begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift. 
 
Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter 
Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de 
person-uppgifter du lämnat i din ansökan, även om de skulle innefatta s.k. 
känsliga personuppgifter*, får behandlas för de ändamål som angivits ovan. 
  
* Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller 
uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. 
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