Ansökan om

ANVÄNDANDE AV
GEMENSAMT KÄRL FÖR
HUSHÅLLSAVFALL

Undertecknade fastighetsägare ansöker om att få använda gemensamma avfallsbehållare
som är uppställda på fastigheten ................................................................................................

Sökandens namn:

Telefonnummer, e-post:

Bostadsadress, postnummer och ort:

Fastighetsbeteckning:

Kundnummer:

Datum:

Underskrift:

Sökandens namn:

Telefonnummer, e-post:

Bostadsadress, postnummer och ort:

Fastighetsbeteckning:

Kundnummer:

Datum:

Underskrift:

Ifylld blankett skickas till:
Tekniska förvaltningen, Avfalls- och återvinningsavdelningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg
Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera din ansökan om
Användande av gemensamt kärl för hushållsavfall. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.
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De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är följande: fastighetsbeteckning, namn, bostadsadress, telefonnummer,
e-post samt kundnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter
kommer att hanteras av och sparas i närarkiv på tekniska förvaltningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är tekniska nämnden som kan kontaktas på tekniska.forvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas så länge delat abonnemang gäller eller vid ändrade
ägarförhållanden.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på
www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se
eller 0410-73 30 00.

Avfalls- och återvinningsavdelningen

Postadress: 231 83 Trelleborg

E-post: kundtjanst@trelleborg.se
Hemsida: www.trelleborg.se/avfall

Besöksadress: Sjöviksvägen 6
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Organisationsnummer: 212000-1199
Tel: 0410-73 30 00

Ansökan om

ANVÄNDANDE AV
GEMENSAMT KÄRL FÖR
HUSHÅLLSAVFALL

Tekniska förvaltningens beslut

Ansökan beviljad

Ansökan avslagen, se bifogat brev

Tills vidare. Vid ändrade ägarförhållanden upphör delningen automatiskt att gälla. Önskas fortsatt gemensamma avfallskärl måste ny anmälan lämnas in. Vi tar ut en avgift vid abonnemangsförändring, 175 kr per fastighet. Engångsavgiften avser administration, utställning, hemtagning och tvätt av kärl.

Datum:

Handläggare:

Avfalls- och återvinningsavdelningen

Postadress: 231 83 Trelleborg

E-post: kundtjanst@trelleborg.se
Hemsida: www.trelleborg.se/avfall

Besöksadress: Sjöviksvägen 6
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Organisationsnummer: 212000-1199
Tel: 0410-73 30 00

