Blankett 3.5.19 - Ansökan om Blomlådor för en ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för en ökad trafiksäkerhet syftar till att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ge medborgare
möjligheten att påverka trafikmiljön i direkt anslutning till sitt hem.
Sökande
Adress:
Telefonnummer
E-post
JA/NEJ
Jag har tagit del av skriften "Blomlådor för en ökad Trafiksäkerhet" och är införstådd med de regler
som förmedlas.
Till min ansökan bifogar jag ett godkännande från mina närmaste grannar.
I och med min ansökan är jag införstådd med att jag utses som ansvarig för de blomlådor som
placeras ut.
Övrig information

Villkor för berörd tjänst
§1 Skriften "Blomlådor för en ökad trafiksäkerhet" är vägledande för det tillstånd som utfärdas.
§2 Utfärdat tillstånd är giltigt i 3 år.
§3 Gatuenheten förbehåller sig rätten att kontrollera att lämnade uppgifter är korrekta. Gatuenheten kommer även att vid
behov begära in kompletterande information. Om tillståndshavaraen ej sköter sina åtagandet äger Gatuenheten rätt att
återkalla tillståndet och forsla bort blomlådorna.

Underskrift sökande

Beslut
Beviljas

Avlsås

Information om personuppgiftsbehandling
Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) behandlar
dina personuppgifter i syfte att administrera ansökan om blomlådor för en ökad trafiksäkerhet.
Behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att kunna handlägga eran ansökan.
Vi registrerar de uppgifter som du lämnar i blanketten. Uppgifter kan också komma att
inhämtas från folkbokföringsregistret för att ha ett kontrollera adressuppgifter.
Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende.
Personuppgifterna sparas eller gallras enligt en av samhällsbyggnadsnämnden beslutad
dokumenthanteringsplan.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag.
Samhällsbyggnadsnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som
leverera datasystem som används för att hantera dina personuppgifter.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som samhällsbyggnadsnämnden
behandlar. Kontakta i så fall samhällsbyggnadsnämnden och begära informationen.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.
Du kontaktar samhällsbyggnadsnämnden enligt nedan:
Säters kommun
Samhällsbyggnadsämnden
Box 300,
783 27 Säter.
Tfn: 0225-550 00
E-post: sbn@sater.se
Samhällsbyggnadsnämndens dataskyddsombud:
Säters kommun
Att: Dataskyddsombud
Box 300
783 27 Säter.
Tfn: 0225-550 00
E-post: dataskyddsombud@sater.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen
(https://www.datainspektionen.se/).

