Ansökan om upplåtelse
av lokal
I vård- och omsorgskontorets lokaler
Föreningens namn:
Föreningens organisations nummer:

Föreningens kontaktuppgifter:
Namn:
Gatuadress inkl. postnr och ort:
Telefonnummer:
E-post:
Hemsida:

Ansökan avser:

Datum eller tidsperiod: _
Klockslag:
Önskemål om veckodag:
Önskemål om specifik lokal:
Beskriv vad lokalen ska användas till, aktivitet och målgrupp:

Kontaktuppgifter till den som undertecknar ansökan:
Telefon:
E-post:

Datum för ansökan:
Underskrift av föreningens ordförande eller motsvarande:
Namnförtydligande:
Föreningen ska vid tecknandet av överenskommelsen uppvisa försäkringshandling
eller intyg där det framgår att deras ansvarsförsäkring omfattar skador på lokal
som hyrts eller upplåtits samt nyckelförlust för att lokal ska kunna upplåtas.
Ansökan skickas till:evelina.sundling@norrkoping.se
Upplysningar lämnas av enhetschef för träffpunkter och nås via kommunens
växel: 011-15 00 00

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, så som namn, kontaktuppgifter, uppgifter
om er förening. Syftet med behandlingen är för att kunna handlägga din ansökan eller
inkomna anmälan om upplåtelse av lokal till sin verksamhet i vård och omsorgskontorets
lokaler.
De uppgifter som behandlats är sådana du själv har lämnat till Vård och omsorgskontoret. Vid
all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftningen. Den
lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att utföra en
uppgift av allmänt intresse. Lagar som reglerar personuppgiftshantering är lagen (2018:218)
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och lagen (2001:454) om
behandling av personuppgift inom socialtjänsten. Dina uppgifter kommer sparas i 2 år,
därefter gallras de.
Dina personuppgifter som vi behandlar kommer att delas med personer som behöver
uppgifterna för att kunna handlägga ärendet, enhetschef och aktivitetsledare. Vi kan även
behöva dela dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi kommer
aldrig att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Vård och omsorgsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill:
• Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
• Begära överföring av uppgifter.
• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
• Göra invändningar.
• Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 011-15 00 00 eller
vardochomsorgskontoret@norrkoping.se.
Du kan även nå vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se.
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna
klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

