
Ankomststämpel

DISPENS FÖR BILUPPSÄTTNING
Dispens för biluppsättning i samband med torgförsäljning under lågsäsong 

Postadress Besök 
Stadshuset 
Stortorget 6 

Telefon E-post
Samhällsbyggnadsförvaltningen 0414-81 90 00 kontakt@simrishamn.se
272 80 Simrishamn 

Sida 1 av 2 

Blanketten avser 

Önskan avser 
platsnummer: 

Beskrivning av 
verksamheten:

Motivering till behov av 
biluppställning: 

Personuppgifter 
För- och efternamn 

Företag/Organisation 
 Jag har skyddad identitet (enligt OSL 2009:400) 

Adress Postnummer Postadress 

E-post Telefon 

Jag har tagit del av taxor och lokala ordningsföreskrifter (Information om detta finns på www.simrishamn.se) 
Namnteckning Ort och datum 

Namnförtydligande 

Ansökan avser år: Torg: 
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Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Syftet 
med en sådan behandling är att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig angående att hyra en torgplats och 
tillhandahålla de tjänster du har beställt. 
 
Vi har fått dina uppgifter från denna blankett. De uppgifter du har angett är nödvändiga för att kunna teckna 
avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i tio år. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra 
våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med 
en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kan även komma att överföras till ett 
land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden, Simrishamns kommun. 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 
kontakt@simrishamn.se eller på telefonnummer 0414-81 90 00. Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombudet@simrishamn.se eller på telefonnummer 0414-81 90 00. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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