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Ansökan om att själv få utföra sotning på
den egna fastigheten

Sökande
Fastighetsbeteckning
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postadress

Telefon dagtid

E-post

Uppgifter om sotningsobjekt
Objekt

Fabrikat och typ

Tillverkningsår

Bränsleslag

Uppgifter om sökandes kompetens
Kompetens teoretisk och praktisk (styrkt enligt bilaga)

Sökandes underskrift
Ort och datum
Namnunderskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Smedjebackens kommun
Miljö- och byggkontoret
777 81 Smedjebacken
Fax: 0240-742 43

Smedjebackens kommun  Miljö- och byggkontoret  777 81 Smedjebacken
E-post: miljobygg@smedjebacken.se  Telefon: 0240-66 00 00

Bilaga

Bilaga

Miljö- och byggkontorets hantering av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra vår myndighetsutövning.
Vi har fått dina uppgifter från dig och från fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så
länge som det krävs enligt vår dokumenthanteringsplan och arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med andra myndigheter, andra berörda parter
i ärendet och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och
fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även 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 Miljö- och byggkontoret. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon 0240-66 00 00 eller e-post
miljobygg@smedjebacken.se. Du når vårt dataskyddsombud genom att fråga efter personen på
telefon 0240-66 00 00 eller e-post kommun@smedjebacken.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Smedjebackens kommun  Miljö- och byggkontoret  777 81 Smedjebacken
E-post: miljobygg@smedjebacken.se  Telefon: 0240-66 00 00

