Ansökan om hemsändning av dagligvaror
Information
Du hittar information i bilaga 1 ”Bra att veta om hemsändningsbidrag inom Torsby kommun”. Mer
information och blanketter finns på kommunens websida torsby.se/hemsandning.
Är du åretruntboende i Torsby kommun och bor utanför Torsby tätort.

Ja Gå vidare till punkt A och fyll i resten av blanketten
Nej Tyvärr kan du inte få hemsändning. Bidraget beviljas bara till personer som är åretruntboende i kommunen och som bor på
landsbygden.

A. Sökande
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Kontaktperson (om annan än sökande)

Telefon/mobiltelefon

B. Information
För att du ska kunna få hemsändning vill vi att du fyller i följande uppgifter.
Hemtjänst och färdtjänst

Jag är beviljad hemtjänst. Har du hemtjänst kan nu hoppa direkt till punkt C.
Jag är beviljad färdtjänst. Har du färdtjänst kan nu hoppa direkt till punkt C.
Ålderskriterier

Jag är över 85 år och har svårt att ta mig till närmaste dagligvarubutik för att handla.
Beskriv med egna ord varför du har svårt att ta dig till butiken för att handla:

Jag är under 85 år. Jag eller annan boende på samma adress (make/maka/sambo mm) kan inte ta mig/oss till
närmaste butik för att handla dagligvaror.
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Beskriv med egna ord varför du har behov av hemsändning, se bilaga 1:

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Torsby kommun
1. Strategiavdelningen
685 80 Torsby

0560-160 08

www.torsby.se

ks@torsby.se

Sida

1 (2)

C. Hemsändning av varor
De butiker som erbjuder hemsändning hittar du i bilaga 1.

Jag önskar få hemsändning av dagligvaror från (skriv in butikens namn):
Jag har kontaktat butiken som jag vill ha hemsändning från.

D. Underskrift
Torsby kommun kan för sin handläggning av ansökan komma att kräva in kompletterande handlingar
och/eller genomföra stickprovskontroller.

Jag/vi försäkrar att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna.
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Ja, jag har tagit del av informationen
nedan

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR),

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
Kommunsekreteraren
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Hemsändningsbidrag för av dagligvaror
Dataskyddsförordningen art.6 1 e
Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, kontaktperson med telefonnummer (om
kontaktperson är annan än sökande).
Butiker som hanterar hemsändningarna, kommunens handläggare.
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
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