Ansökan om blomlådor

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Eksjö kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, är
personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Informationen samlas in av samhällsbyggnadssektorn som nås via Eksjö
kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet,
telefon 0380-51 75 50 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se.
Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av sökande. Personuppgifterna behandlas för att handlägga ditt ärende. De kategorier av
personuppgifter om dig som behandlas är namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-post och fastighetsbeteckning. Den rättsliga grunden
för personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig lagras för
evigt. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet Datainspektionen
om du är missnöjd med kommunens personuppgiftsbehandling eller av annat skäl.

Lådorna tillverkas, bekostas och sköts av sökande. Blomlådorna placeras enligt
överenskommelsen och får inte flyttas. Blanketten måste fyllas i varje år. Annars har du inte
tillstånd att ställa ut lådorna. Kommunen tar inte ansvar för blomlådor som placerats ut utan
tillstånd.
Vi vill ställa ut blomlådor på ……………………………(gatan/vägen, ort),
från 15 maj till 30 september år …………

Antal lådor ……….st

Behövs ny märkning för lådornas placering göras på
gatan?

Ja
Nej

Huvudansvarig
Namn
Adress
Postadress
Telefon
e-post
Annan kontaktperson
Namn
Adress
Postadress
Telefon
e-post
Jag har läst och accepterat riktlinjerna som gäller för att ställa ut blomlådor på min gata.
………………………………….
Namnteckning huvudansvarig

………………………………………..
Namnteckning annan kontaktperson

Ifylld blankett skickas till : Eksjö kommun, Trafikenheten, 575 80 Eksjö,
eller via e-post: samhallsbyggnad@eksjo.se
Eksjö kommun

575 80 Eksjö

Tfn 0381-360 00

Fax 0381-166 00

kommun@eksjo.se
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