Plats för ankomststämpel

Ansökan om tillstånd för

UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS
UPPGIFTER OM DEN PLATS SOM ÖNSKAS UPPLÅTAS
Läge/plats/fastighetsbeteckning

Period/datum

Tänkt aktivitet/varor att sälja

Övrig information

UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE
Företags-/föreningsnamn

Organisations-/personnummer

Kontaktperson

Kontaktpersonens personnummer

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-post

Innehav av F-skattsedel

JA

NEJ

HAR SÖKT

UNDERSKRIFT
Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

……………………………………………………………

……………………………………………………………………

BILAGOR
Till ansökan ska följande bilagor bifogas:
•
•

Kartbild som preciserar den plats eller det område som önskas upplåtas.
Kopia av eventuell F-skattsedel

INFORMATION
Avgift kommer att utgå enligt gällande taxa.
Om verksamheten hanterar livsmedel skall ansökan även göras hos:
Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljöavdelningen
Om aktiviteten kräver polistillstånd (gäller inte upplåtelse av torgplatser) ska ansökan
istället göras hos:
Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

ANSÖKAN SKICKAS TILL
Upplands-Bro kommun
196 81 KUNGSÄNGEN

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och
kontaktuppgifter. Syftet med behandling är att ta beslut gällande din ansökan om upplåtelse
av offentlig plats och eventuellt upprätta avtal.
Vi har fått dina uppgifter från denna ansökan. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas 2 år efter avslag
eller avtalets upphörande.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden, Upplands-Bro kommun.
Organisationsnummer: 212000-0100. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@Upplands-Bro.se. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

