Ansökan om utplacering av blomlådor
Ansökan avser år

Antal blomlådor

Utplaceras på gata

Sökande och kontaktperson 1
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Kontaktperson 2 (bör inte ingå i samma hushåll som kontaktperson 1)
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Kontaktpersonen ska informera de boende på gatan om att blomlådor kommer att placeras ut och anledningen
till detta. Det är viktigt att de som bor i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen, detta på
grund av att blomlådorna ska stå ganska tätt vilket kan påverka infarten till någon fastighet.

Sökandes underskrift
Härmed intygar jag att jag tagit del av ”Regler för utplacering av blomlådor”.
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

Vid frågor, kontakta
Handläggare

Urban Hallström
Telefon

Mobil

0560-162 13

070-689 56 81
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Beslut
Beviljas för år

Datum

Beslutandes underskrift

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Torsby kommun
85. Kommunförrådet
685 80 Torsby

0560-162 13
0560-149 99 fax
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se

www.torsby.se
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Kommunstyrelsen
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Kommunstyrelsen
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Ansökan om utplacering av blomlådor-trafiksäkerhet
Avtal
Namn, organisationsnummer, personnummer, adress, telefon
Ingen
Aktualitet
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

Blankett information: TORSBY7313
Filnamn: Ansökan blomlådor
Beskrivning: Ansökan om utplacering av blomlådor-trafiksäkerhet

