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Haluan tehdä Centria-ammattikorkeakoululle lahjoituksen
Yrityksenä tai yhteisönä

Yksityishenkilönä

Yrityksen tai yhteisön nimi

Nimi

Y-tunnus *)

Henkilötunnus *)

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Postiosoite

Postinumero sekä -toimipaikka

Postinumero sekä -toimipaikka

LAHJOITUKSEN TIEDOT
Lahjoituksen määrä euroina

____________________ €

Lahjoituksen tarkoituksena on tukea lahjan saavan ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:n mukaisten
tehtävien hoitamista.
Lahjoituksen määrän ollessa vähintään 10 000 euroa, lahjoitus voidaan kohdentaa ammattikorkeakoulun koulutusaloille.
Osoitan lahjoituksen ammattikorkeakoulun toimintaan yleisesti
--Haluan kohdentaa yli 10 000 euroa olevan lahjoitukseni _____________________________________________ alalle.

Lahjaan ei sisälly sen tarkoitusta koskevia muita ehtoja.
SUOSTUMUKSET
Tämän lomakkeen allekirjoittamalla sallin lomakkeen tietojen toimittamisen lahjoituksia käsitteleville henkilöille.
Sallin nimeni, lahjoitukseni määrän ja kohdentamisen käyttämisen ammattikorkeakoulun tiedotuksessa
ja muussa viestinnässä 1)

KÄÄNNÄ 
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola

y-tunnus 1097805-3

www.centria.fi
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Lahjoituslomakkeen allekirjoittamalla vahvistan, että olen tutustunut Tietosuojarekisteriselosteeseen, joka
löytyy sähköisenä internet-osoitteesta https://web.centria.fi/esittely/lahjoita .

MUUT EHDOT
Kaikki lahjoituksen ehdot on määritelty tässä lahjakirjassa.
Lahjoitus on vastikkeeton. Lahjoitukseen ei liity purkavaa ehtoa eikä ehtoa, joka sitoisi ammattikorkeakoulun
muiden varojen, mukaan luettuna mahdollinen valtion vastinraha, käyttöä. Ammattikorkeakoulu päättää
lahjoituksen käytöstä.
Lahjoitukseen voi liittyä valtion vastinraha. Lahjoittaja on tietoinen siitä, että, että lahjoituksen
vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. Ammattikorkeakoulu rahastoi lahjoitukset ja päättää
niiden tuoton käytöstä.
Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat ammattikorkeakoululain 21 §:n ja
julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia. ͙ȌǦ
¡ǡ¡¡Ǥ
Tämän lomakkeen täyttämällä ja toimittamalla ammattikorkeakoululle sekä maksamalla lahjoituksen
ammattikorkeakoulun pankkitilille FI84 5162 0020 2816 25 (OKOYFIHH), sitoudun edellä oleviin ehtoihin.

Lahjoitus maksetaan ammattikorkeakoulun pankkitilille FI84 5162 0020 2816 25 (OKOYFIHH)
viimeistään ________________ mennessä.

LAHJOITTAJA
_____________________________ ______________
Paikka
Pvm
__________________________________
Allekirjoitus

LAHJOITUKSEN SAAJA, CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU
_____________________________ ______________
Paikka
Pvm
__________________________________
Allekirjoitus
*) Yli 850 euron lahjoituksen voi vähentää verotuksessaan. Ammattikorkeakoulu tarvitsee y-tunnuksen/henkilötunnuksen
ilmoitusliikenteessä Verohallinnolle. Lisäksi yli 1 000 euron lahjoituksissa lahjoittajan yksilöivä tieto (y-tunnus/henkilötunnus)
on ilmoitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle valtion vastinrahahakemuksen yhteydessä.
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola

y-tunnus 1097805-3

www.centria.fi

