
Herman och Sigrid Nyléns fond har till ändamål att lämna understöd till befälhavare 
och styrmän vilka på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller av 
annan anledning är i behov av tillfällig hjälp. 

Uppgifterna i denna ansökan behandlas konfidentiellt.

Blanketten skickas senast den 1 oktober till:
Herman och Sigrid Nyléns fond c/o Sjöbefälsföreningen
Box 4040, 128 04 Bagarmossen

Namn ____________________________________________________________________________________________________

Personnummer ____________________________________ E-post _________________________________________________

Gatuadress _______________________________________ Postnummer/ort _________________________________________

Telefon bostad _________________________ Mobil _____________________________ Arbete __________________________

Arbetsgivare ______________________________________________________________________________________________

Medlem i Fartygsbefälsföreningen/Sjöbefälsföreningen sedan ____________________________________________________

Övriga mständigheter som åberopas (exempelvis förtroendeuppdrag i föreningarna) __________________________________

Avslutat nautisk utbildning _________________________      Examensår ________ Behörighet  __________________________

Studerande, nuvarande skola och kurs ________________________________________________________________________

Inkomst de senaste 12 månaderna ___________________ Förmögenhet ________________ Skulderder __________________

Ömmande faktorer (försörjningsplikt, sjukdom, medicinskt handikapp, boendekostnader et. cetera):

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Ansöker om ______________________ kronor i stipendium från denna fond.

Härmed försäkras på heder och samvete att ovanstående uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden.

__________________________________________________        ___________________________________________________
Ort               Datum

                                                       
__________________________________________________        ___________________________________________________
Underskrift             Namnförtydligande

Herman & Sigrid Nyléns stiftelse

Sjöbefälsföreningen är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i denna ansökan. Sjöbefälsföreningen kommer att använda sig av denna information 
för att kunna fullgöra uppgiften att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som enligt stadgarna 
åvilar Sjöbefälsföreningen gentemot dig som medlem. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan för behandling, såsom till exempel 
vid administration av arbetsmarknadsförsäkringar mm. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1b i dataskyddsförordningen. I de fall laglig skyldighet därtill förelig-
ger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndigheter. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1c i dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter 
kan även komma att användas av Sjöbefälsföreningen för att framställa lönestatistik för dess medlemmar. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1e dataskydds-
förordningen. Sjöbefälsföreningen kommer att gallra dina personuppgifter löpande, men kan komma att bevara dina uppgifter under tiden som den allmänna 
preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du begärt utträde ur 
föreningen och avtalsförhållande mellan dig och Sjöbefälsföreningen upplösts. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller 
begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Sjöbefälsföreningen vill också upplysa dig om din 
rätt att inge klagomål till Datainspektionen rörande Sjöbefälsföreningens behandling av dina personuppgifter. Sjöbefälsföreningen är angelägen om att de person-
uppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför av vikt 
att du meddelar Sjöbefälsföreningen om eventuella förändringar. Vår policy för hantering av personuppgifter hittar du på: http://www.sjobefalsforeningen.se/gdpr

VD Mikael Huss       Dataskyddsombud Mats Johansson, 
e-post: sbf@sjobefal.se, telefon: 08 518 356 00  Samt  e-post: dataskyddsombud@sjobefal.se, telefon: 08 518 356 00


