
A conto lokaletilskud -  voksenundervisning  

Foreningens navn:                                                            Foreningens tlf: nr.                      

Foreningens adresse:  

Foreningens mail:                                                             Foreningens CVR. nr.  

Foreningen søger om a conto tilskud til:   Egne lokaler: Sæt kryds: �     Lejede lokaler: Sæt kryds � 

 
 

Opgørelse af lokaleudgifter, hvortil der kan søges tilskud 

Lejede loka-
ler: 

Adresse: 

Egne loka-
ler: 

Adresse: 

Emne: Undervis-
ningstimer: 

(hele timer) 

Lokaleleje: 

Faktisk lo-
kaleudgift 

Godkendt a conto 
beløb 

A conto beløb til 
udbetaling 

Udfyldes af  

Kultur og Borger-

service 

Udfyldes af  

Kultur og Borger-

service 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

      

   I alt I alt I alt I alt 

 

Der ydes lokaletilskud til 75 % af de godkendte faktiske lokaleudgifter - dog max. 75 % af satsen 
pr. undervisningstime. Lokaletilskud ydes kun under forudsætning af at Silkeborg Kommune kan 
godkende benyttelsen af lokalet, herunder lokalets indretning. 
Endvidere er det en forudsætning, at der ikke kan stilles kommunale lokaler til rådighed. 
 
 
Underskrives af tegningsberettiget bestyrelsesmedlem:  
 

Dato:   Underskrift:  

 

 

 

Ansøgningsfrist  
1. november 



 

2 

Silkeborg Kommune behandler oplysninger om dig 
 
Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger: 
Dine oplysninger vil blive behandlet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen i forbindelse med aftensko-
lens ansøgning om lokaletilskud til voksenundervisning.  
Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens (forordning 2016/679 om be-
skyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger), databeskyttelselo-
ven, folkeoplysningsloven og Silkeborg Kommunes retningslinjer for fordeling af tilskud til undervis-
ning. 
 
Dine oplysninger vil blive behandlet i Outlook, Prisme, GetOrganized. 
 
Du kan på denne hjemmeside finde de nævnte systemer databeskyttelse.silkeborg.dk. Heraf vil 
samtlige systemmodtagere af dine oplysninger fremgå.  
 

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig: 

• Dine kontaktoplysninger (almindelige personoplysninger fx navn, adresse, e-mail, tlf.nr.). 
 

Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via formularen på denne side. 
 
Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen: 
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er 
opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. 
 
Videregivelse af oplysninger: 
Dine oplysninger behandles af Silkeborg Kommune, Kultur og Borgerserviceafdelingen.  
Vi videregiver ikke dine personoplysninger.  
 
Dine rettigheder: 
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig. Du kan også gøre andre ret-
tigheder gældende iht. databeskyttelsesforordningen. Dem kan du læse mere om på databeskyttel-
se.silkeborg.dk.  
 
Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver: 
Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO): 
Mette Mejlsted Lundsgaard  
Mobil: 25 47 55 48 
E-mail: dpo@silkeborg.dk 
 
Klagemuligheder 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslov-
givningen. 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. 
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