
 
 

 

Ansøgningsskema til Zonta Hillerøds studielegat 

Ansøgningsperioden er 1/10 – 30/11.  

Ansøgninger modtaget udenfor ansøgningsperioden vil blive slettet og vil ikke blive læst eller gemt. 

Ansøgers fulde navn  

Gadenavn og nr.  

Postnr. og by  

E-mail  

Mobiltelefon  

Fødselsdato  

Igangværende uddannelse  

Uddannelsesinstitution i Danmark  

Karaktergennemsnit på 
ansøgningstidspunktet 

 

Rejsens formål  

Uddannelsessted i udlandet  
(Navn og adresse) 

 

Tidsrum for opholdet i udlandet  

Hvilken tilknytning har du til Hillerød?  

Dit pengeinstitut  

Dit reg.nr. og kontonr.   

  

Dato  

Underskrift  

 

Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 

 Motiveret ansøgning 

 Budget 

 Karakterudskrift  

 Personlige oplysninger (CV) 

 Bevis for optagelse på studiestedet i udlandet* 

 Evt. anbefaling (max. 1 stk.) 

De nævnte bilag skal sendes som én PDF-fil. 

* Er bevis for optagelse ikke modtaget inden ansøgningsfristens udløb, kan der i stedet medsendes indstillingsbrev fra 

uddannelsesstedet i Danmark. Bevis for optagelse skal eftersendes, så snart det modtages. Ansøgere, der ikke fremsender bevis 

for optagelse, vil ikke komme i betragtning. 

Vi forventer, at legatmodtageren er indstillet på at orientere os om opholdet efter hjemkomsten, fx ved 

deltagelse på et af vores klubmøder. 

Legatmodtageren skal senest den 31. august sende et regnskab for opholdet til klubben.  



 
 

 

 

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Zonta Hillerød behandler følgende personoplysninger om ansøger:  

 Navn, adresse og telefonnummer 

 E-mailadresse 

 Cpr-nummer 

 Motiveret ansøgning med CV 

 Bankkontonummer 

 Andre oplysninger, som ansøger selv afgiver i forbindelse med sin ansøgning. 

Zonta Hillerød indsamler kun de personoplysninger om ansøger, som ansøger selv oplyser i forbindelse 

med sin ansøgning om Zonta Hillerøds studielegat. Oplysningerne indsamles alene med det formål at tage 

stilling til, hvorvidt ansøgeren kan komme i betragtning til et legat og i bekræftende fald at kunne udbetale 

legatet og foretage indberetning heraf til Skat.  

Zonta Hillerød videregiver ingen oplysninger om ansøger til uvedkommende tredjemand. 

Hvis ansøger ikke kommer i betragtning til et studielegat, vil ansøgers personoplysninger blive slettet 

senest 6 måneder efter udløbet af ansøgningsfristen, idet ansøgningen inkl. bilag vil blive slettet.  

Hvis ansøger modtager et studielegat, vil ansøgers personoplysninger blive slettet 5 år efter udbetalingen 

af legatet.  

Efter sletningen af personoplysninger om ansøger, vil Zonta Hillerød alene være i besiddelse af oplysninger 

om ansøger i anonymiseret form, idet Zonta Hillerød gemmer oplysninger om, hvor mange ansøgninger, 

der hvert år kommer til studielegatet. For legatmodtagere gemmer Zonta Hillerød desuden oplysninger om 

ansøgers uddannelse i Danmark og studieophold i udlandet.   

Ansøger kan til enhver tid kontakte Zonta Hillerøds legatudvalg (legat.zontahillerod@outlook.com) med 

anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af ansøgers 

personoplysninger. Ansøger kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som Zonta Hillerød har om 

ansøger, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af 

personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.  

 

SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Zonta Hillerød behandler de ovenfor nævnte 

personoplysninger om mig som ovenfor beskrevet. 

Jeg er indforstået med, at det er en forudsætning for at modtage et legat fra Zonta Hillerød, at der foreligger 

et gyldigt samtykke, idet min ansøgning ellers ikke kan behandles.  

Jeg er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, 

Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

Dato 

 

_____________________________ 

Underskrift 

mailto:legat.zontahillerod@outlook.com

