ANSÖKAN
Datum

Köp av kommunal mark
önskas på del av fastighet:

Areal:

Typ av arrende:

D Karta bifogas
Sökandes namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon bostad:

Postadress:

Telefon arbetet:

E-postadress:

Mobilnummer:

övrigt:

................... ... .... ........... .................................. ........ .. ..... .... ........ .......... .......... . ......... ........ ............. .. ..... ....... . . . ....
.....................................den........................... ..

Sökandens underskrift
Ansökan sänds till:
Orust kommun
Sektor samhällsutveckling
Markingenjör
473 80 HENÅN
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi vill att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser igenom hur vi
behandlar dina uppgifter i bifogad bilaga.

Information enligt Dataskyddsförordning 2018

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi
handlägger ditt ärende

Vilka personuppgifter behandlar vi? Hur har vi fått in dina
personuppgifter?

Vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss i samband med din ansökan.
Det kan förekomma att vi sparar foto på sjöbod/bryggor tillsammans med avtal.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan och
eventuellt framtida avtal.
Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är att fullgöra avtalet.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra
så enligt lag samt med externa konsulter som vi använder för att utföra vår handläggning
och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med
offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger det aktuella ärendet och bevaras eller gallras
sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att begära rättelse eller radering samt begränsning av behandling av
personuppgifterna. Du har också rätt till dataportabilitet samt rätt att invända mot
hanteringen av personuppgifterna.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta i
så fall kontaktpersonen på Mark- och Exploatering. Kontaktuppgifterna hittar du högst
upp.
Du har också rätt att framföra klagomål om Mark- och Exploatering’s hantering av
personuppgifter till vårat Dataskyddsombud dataskyddsombud@orust.se
eller Datainspektionen datainspektionen@datainspektionen.se

