ANSÖKAN OM DELNING AV SOPKÄRL
Ansökan fylls i av de båda fastighetsägare som önskar dela kärl.

Sökande 1

Sökande 2

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Telefon mobil

E-post

E-post

Allmän fastighetsinformation
Avstånd mellan fastigheterna

Fastighet på vilken sopkärlet ska placeras (ange fastighetsbeteckning)

Namn på den som ansvarar för renhållning och snöskottning vid kärl

Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning, sökande 1

Ort och datum

Namnteckning, sökande 2

Du är välkommen att skicka din ansökan till samhallsbyggnad@kumla.se.
Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun som du enklast når via
servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se
Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla dataskyddsombud@kumla.se eller
ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s
dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen(PUL), och att samarbeta med
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att handlägga din anmälan om abonnemang för
renhållning. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1E, för att utföra en arbetsuppgift av ett
allmänt intresse, artikel 6.1C, för att fullgöra en rättslig förbliktelse samt artikel 6.1B, nödvändig för att kunna fullgöra
ett avtal.
Dina personuppgifter sparas så länge nämnden har behov av att handlägga ditt ärende.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina
personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa
förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas,
vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära
registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna
personuppgifter.
Nämnden anlitar ett personuppgiftsbiträde EDP Consult AB som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte
använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt.
Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor
kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

