Samråd gödselspridning
Blanketten skickas ifylld till:
Högby vattenskyddsområde
Service- och teknikförvaltningen
VA/Avfall
595 80 Mjölby kommun
Kan även lämnas på Medborgarservice

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

E-post

Telefon (även riktnummer)

Ort
Mobiltelefon

Fastighet och skifte (bifoga karta)

 Äger gällande fastighet

 Arrenderar gällande fastighet

Gödselslag
Ursprung (tillverkningsplats/gård)
Omlastningsplats (markera på karta)
Innehåll (bifoga analysprotokoll/produktblad
Planerad gödselgiva
Gröda
Planerat förfarande inklusive tidplan(bifoga en beskrivning av hur och när spridning, nedmyllning etcetera kommer att ske)
Samråd gäller för perioden (1-5 år)

Från och med

till och med

Personuppgifter som lämnats i samband med ansökan, eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas på Service- och teknikförvaltningen enligt de regler som finns i
personuppgiftslagen – PUL. Om information önskas om vilka personuppgifter som behandlas, rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter kan skriftlig begäran om detta ske på
Service- och teknikförvaltningen.

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Service- och teknikförvaltningens uppgifter
Ansvarig

Rutin

Uppdaterad 2016-03-04 Service- och teknikförvaltningen

Postadress
Mjölby kommun
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
010- 234 50 00
Telefax
010- 234 51 20

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
tekniska@mjolby.se

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som fastighetsbeteckning,
namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna samråda om spridning av gödsel inom Högby
vattenskyddsområde.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning
vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är enligt artikel 6.1.c i dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer
att bevaras.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan. Vi kan komma att
dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag. Däremot kan vi aldrig överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden.
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 oss på tekniska@mjolby.se eller via
telefon på 010- 234 50 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se
eller via telefon på 010- 234 50 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

