Prioriterad:
A B C

Ansökan skickas till
Orust kommun
Kommunförvaltningen
Samhällsutveckling
473 80 HENÅN

D

Ansökan om byte av båtplats utan avgift
Sökande
Förnamn*

Efternamn*

Folkbokföringsadress*

Telefon bostad*

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)*

Mobiltelefon

e-post

Personnummer*

Eventuell sommaradress på Orust, samt fastighetsbeteckning

Båtuppgifter
Båttyp:

Fabrikat:

Segelbåt
Båtstorlek

Motorbåt
Längd

Bredd

Djup

Hamnar:

100 Edshultshall
200 Ellös

300 Gullholmen
400 Henån

500 Hälleviksstrand
600 Käringön

800 Mollösund
900 Stocken

Kökategori*
Fördelning av båtplatser sker enligt inplacering i kön. Vid placering skall dock 75 % av
båtplatserna tilldelas sökanden som är prioriterad. Prioriterad sökanden är:
A. den som har yrkesfiskelicens och är folkbokförd i Orust kommun,
B. övriga som är folkbordförda i Orust kommun,
C. den som är fastighetsägare i Orust kommun men inte folkbokförd där,
D. den som är folkbokförd inom STO-regionen (Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner)
Underskrift* Undertecknad har tagit del av giltiga bestämmelser och försäkrar att
lämnade uppgifter är korrekta
Underskrift

Datum

*Obligatoriska uppgifter
Behandling av dina personuppgfter sker enligt dataskyddsförordningen. Se nästa sida.
Anteckningar
Kontroll av kategori
Inlagd i båtplatssystem
Kommentar:

Uppdaterad: 2018-11-19

Godkänns
Inlagd i Economa

Godkänns ej

Ansökan om byte av båtplats utan avgift

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsen i Orust kommun behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan
när vi handlägger ditt ärende inom samhällsutveckling. Personuppgifterna kommer inte användas
för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att
fullgöra ett avtal.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår
dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och
sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig,
ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa
behandlingen eller radera dina personuppgifter.
I första hand kontaktar du Driftansvarig av hamnar och parkeringar för behandlingen av dina
uppgifter. Orust kommun, Andreas Sjögren, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 84, e-post:
andreas.sjogren@orust.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till
Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.
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