Ansökan för tomt och småhus

Fylls i av kommunen
Datum för registrering

Kö nr.

Områden/objekt
Jag är intresserad av följande objekt/områden (var god texta)
Område

Objekt

Område

1.

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.

Objekt

Använd baksidan om du behöver mer plats att skriva på.

Sökande (var god texta)
Personnummer

Efternamn

Förnamn

Utdelningsadress

Tel. bostaden (även riktnr.)

Tel. arbete (även riktnr.)

Postnummer

Ort

Medsökande (var god texta)
Personnummer

Efternamn

Förnamn

Utdelningsadress

Tel. bostaden (även riktnr.)

Tel. arbete (även riktnr.)

Postnummer

Ort

Vem ska äga fastigheten?
Sökande

Båda

Medsökande

Undertecknad har tagit del av och är medveten om gällande anvisnings- och försäljningsregler.
Datum

Namnteckning (sökande)

Namnteckning (medsökande)

Kommunens anteckningar

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret medger du att Nässjö kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt EU:s
dataskyddsförordning-GDPR (fr.o.m. den 25 maj 2018). Mer information finns i bilaga 1.
Postadress

Gatuadress

Telefon (v)

Telefax

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

571 80 Nässjö

Kyrkogatan 2A

0380-51 80 00

0380-74539

5886-9868

212 000-0548

tekniska@nassjo.se

Bilaga 1
INFORMATION ENLIGT GDPR
(General Data Protection Regulation)

Följande information syftar till att du blir medveten om att vi behandlar dina
personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningens
(GDPR:s) föreskrifter.
Personuppgiftsansvarig:
Kontaktperson:
e-post:
Dataskyddsombud:

Tekniska Servicenämnden, Nässjö kommun
Lisbeth Axelsson-Åkerlund
Lisbeth.Axelsson-Akerlund@nassjo.se
Erik Selander, Höglandsförbundet, tfn: 0380-51 75 19

Ändamålen med behandlingen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och syftet är att ha en aktuell
förteckning över vår tomtkö. Personuppgifterna om dig har kommit från den registrerade
själv.
Kategorier av uppgifter som ska behandlas
Namn, adress, personnummer, telefon
Rättlig grund
I och med att du vill stå i vår tomtkö har du givit ditt samtycke till att vi behandlar dina
personuppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling
av personuppgifter.
Lagring/gallring
Personuppgifterna bevaras.
Överföring av personuppgifter
Vid förfrågan lämnar vi ditt namn och adress till husföretag i marknadsföringssyfte. Vi
lämnar aldrig dina personuppgifter till land utanför EU.
Registerutdrag
Du har rätt att utan kostnad få registerutdrag från oss, se kontaktuppgifter till vår
kontaktperson.
Klagomål
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

