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ANMÄLAN TILL TOMTKÖ 

Sökande 

Namn    

 
Personummer  

Adress  
 

Postnummer och ort 
 

Telefonnummer 
 

Mobilnummer 

E-postadress 
 

 

Medsökande 

Namn    

 
Personummer  

Adress  
 

Postnummer och ort 
 

Telefonnummer 
 

Mobilnummer 

E-postadress 
 

 

Önskar tomt 

Ange område 
 

Övriga upplysningar som ni önskar lämna 
 
 

Adressändring ska snarast anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen för att behålla plats i kön. 

Anmälan skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Vadstena kommun 
592 80 Vadstena 
 

Namnteckningar 

Datum 
 

Sökande, namnteckning 
 

Datum 
 

Medsökande, namnteckning 
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Personuppgifter som behandlas  

 Namn 

 Adress 

 E-postadress 

 Personnummer 

 Mobilnummer 

 Telefonnummer 

Ändamålet med behandlingen 

När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i 
kommunens ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att 
kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag som myndighetsutövare, samt kunna ge så bra och rättssäker 
service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. 
Vid behandlingen av personuppgifterna tillämpas gällande integritetslagstiftning. 

Laglig grund för behandlingen  

 En arbetsuppgift i samband med att ett avtal ska kunna tecknas. 

Lagringstid  

 För evigt 

Övriga upplysningar  

Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU. 

Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill: 

 Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in 

 Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel 

 Begära överföring av uppgifter 

 Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas 

 Göra invändningar 

 Begära radering av dina uppgifter 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering 

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till Vadstena kommuns 
Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via dataskydd@sydarkivera.se. Besök Datainspektionens 
hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål. 

Personuppgiftsansvarig  
Samhällsbyggnadsnämnden 
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se  

mailto:dataskydd@sydarkivera.se
http://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/
http://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se

