Anmälan om
registrering i tomtkö
Datum:

Anmälan till tomtkö gäller:
Namn

Efternamn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Eventuell make/maka /sambo
Namn

Efternamn

Telefon

E-postadress

Observera att anmälan registreras först när registreringsavgiften är betald.
Registreringsavgift: 350 kr.
Konto för inbetalning av avgiften: 991–1991. På inbetalningen ska det framgå vem som är
avsändare. Du kan även swisha anmälningsavgiften till 123 073 48 14.
Märk betalningen med Anmälningsavgift tomtkö + ditt namn.
Det är ditt ansvar att se till att vi har dina aktuella uppgifter, främst aktuell e-postadress då all
kommunikation sker via e-post. Observera att det är den person som står i rutan ”Anmälan till
tomtkö gäller” som registreras i tomtkön och är det namn som ska fyllas i vid betalning.
Blanketten skickas till: Oxelösunds kommun Kommuncenter 613 81 Oxelösund
När du är registrerad i tomtkön betalar du en förnyelseavgift på 200 kr varje år.

Vid hantering och beställning av registerutdrag kommer dina personuppgifter att behandlas av Oxelösunds kommun.
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det som behandlas är namn, adress, e-post,
personnummer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss
på 0155-380 00 eller kommun@oxelosund.se. Du når vårt dataskyddsombud är svitlana.jelisic@flen.se, telefon 0157-43 00

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7
Oxelösund

Telefon
0155-380 00

E-post/Webb
kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

Bankgiro
776-5217
OCR 991-1991

Org.nr.
212000-0324

2 (2)

00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7
Oxelösund

Telefon
0155-380 00

E-post/Webb
kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

Bankgiro
776-5217
OCR 991-1991

Org.nr.
212000-0324

