Samhällsbyggnadskontoret
Avfallsavdelningen

Intresseanmälan matavfallsinsamling för verksamheter
Verksamhet
Företag/verksamhet
Organisationsnummer
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Fastighetsägare
Antal medarbetare i personallokalen
Om företag har registrerad livsmedelsanläggning

Kontaktperson
Namn
Befattning
Telefonnummer
E-postadress

Abonnemang
Nuvarande antal kärl, kärlstorlek & hämtningsintervall

Antal matavfallskärl (140 liter) som önskas & hämtningsintervall

Eventuell ändring i abonnemanget som önskas: antal gröna kärl, kärlstorlek &
hämtningsintervall

Eventuell ändring av hämtningsplats om det önskas

Övrig information

Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Telefon 08-581 690 00
Fax 08-581 692 40
va.avfall@upplands-bro.se

Bankgiro 5093–0155
Org. nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se

Blanketten sänds till
Upplands-Bro kommun
Kontaktcenter VA & avfall
196 81 KUNGSÄNGEN
Epost: va.avfall@upplands-bro.se

Information om behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla uppgifter om verksamheten, så som fastighetsbeteckning, gatu- och
postadress, namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna
behandla ansökan om uppehåll i sophämtning.
Vi har fått uppgifterna från den här blanketten och hämtar kompletterande uppgifter ur vårt kundregister.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla personuppgifter är att behandlingen utgör uppgift av allmänt intresse och
myndighetsutövning. Uppgifterna kommer att sparas så länge verksamheten är kund hos oss och fakturor
kommer att sparas enligt bokföringslagens bestämmelser.
De personuppgifterna vi behandlar om verksamheten delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för
att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot kunder. Vi kan även komma att
dela personuppgifterna med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra uppgifterna till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen.
Organisationsnummer: 212000–0100. Man har rätt att kontakta oss om man vill ha ut information om de
uppgifterna vi har om verksamheten, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar de uppgifterna. Detta gör man enklast genom att kontakta vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om man har klagomål på vår behandling av
personuppgifterna har man rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

