Application for grant for research about retailing
Name of applicant:

Home address:

Bank and account number:

Current employment (title and department):

Grant period:

Date for report:

Amount:

Title of research project:

Describe what you are going to use the grant for:

Specify thoroughly the costs for the activities that the grant will be used for:

2/2
Motivate why you are applying for the grant:

Other information that you want the CFR reference group to take into account:

Send in your report within two months after the grant period is over. The report shall
include information about how the grant has been used and what the results were. Send
your report to infoCFR@handels.gu.se
Consent for processing personal data in connection to the application – the grant is paid from
Handelns forskningsstiftelse who are in charge of the data processing. Please tick the box.
Genom att kryssa i rutan samtycker jag till att mina personuppgifter sparas av Stiftelsen
för följande ändamål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

registrering och lagring i Stiftelsens register för sökanden,
hantering och administrering av ansökan,
bedömning av om anslag och/eller stipendium ska beviljas,
beviljande av anslag och/eller stipendium,
utbetalning av beviljat anslag och/eller stipendium,
uppföljning av hur beviljat anslag och/eller stipendium har använts,
statistik,
uppge mitt namn i Stiftelsens redovisning av personer som erhållit anslag och/eller stipendium i t
ex årsbok, webbsida eller andra motsvarande kanaler eller i publikationer som Stiftelsen utger,
i övrigt kontakta mig med kompletterande frågor eller besked avseende min ansökan om anslag
och/eller stipendium.

Information om personuppgiftsbehandling
Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.
Stiftelsen är mån om din integritet och behandlar bara personuppgifter om dig som du samtyckt till eller
om det i övrigt finns en rättslig skyldighet till behandlingen.
Om du beviljas anslag och/eller stipendium sparar Stiftelsen dina personuppgifter så länge det är
nödvändigt, normalt i sju år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras).
Om du inte beviljas anslag och/eller stipendium tar Stiftelsen bort dina personuppgifter i slutet av det
kalenderår under vilket ansökan inkommit till Stiftelsen.
Mer information om Stiftelsens behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i Handelns
Forskningsstiftelses integritetspolicy, som Du kan beställa från Stiftelsen.
Date

Applicant’s signature

