ANSÖKAN om återställningsbidrag

Handlingar som skall inlämnas till kommunen:

Handlingarna skickas till:
Robertsfors Kommun
Bostadsanpassning
915 93 Robertsfors

- 1 ex av denna ansökan.
- Särskild beskrivning av återställningsåtgärderna (vid behov).
- Särskild specifikation av kostnaderna / offert.

Sökande / Fastighetsägare
Sökandens namn

Adress

Pnr/Ort

Tel, sökanden

Kontaktperson, namn

Telefon, kontaktperson

Bostad som återställningen avser
Adress

Postnummer, Ort

Fastighetsbeteckning

Upplåtelseform
Hyresrätt

Bostadsrätt

Ursprungliga bostadsanpassningen avsåg följande åtgärder

Året då ursprungliga bostadsanpassningen genomfördes
Årtal

Ursprungliga anpassningen är till nackdel för andra boende
Ja

Nej

Om Ja - Orsak

Återställningen avser följande åtgärder

Återställningen avser följande utrymmen
Utrymme
Bostadslägenhet

Trapphus/allmänna utrymmen

Tomtmark

Återställningen har föregåtts av erbjudande till kommunen att anvisa hyresgäst

Ja

Nej

Sökt bidrag (kr)

Ort och datum

(Specificera det sökta bidraget återställningskostnaden - i särskild bilaga.)

............................................................................................................
Namnförtydligande

Sökandens underskrift

Information om dataskyddsförordningen, GDPR
Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som
krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar
efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende. Syftet med behandlingen
är att kunna handlägga och besluta om rätten till bostadsanpassningsbidrag. Rättslig grund är allmänt
intresse och myndighetsutövning enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Dina uppgifter kommer att sparas digitalt och fysiskt i vårt verksamhetssystem och arkiv. Gallras enligt
dokumenthanteringsplan.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma
att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi
behandlar om dig, kan komma att delas även med aktuell entreprenör ifall du vill ha vår hjälp med att
ombesörja att den beviljade anpassningen utförs enligt beslut samt de personuppgiftsbiträden vi använder
för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, 91581
Robertsfors. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, en gång per kalenderår begära
ett registerutdrag kostnadsfritt, begära rättelse, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära
radering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på vår hemsida, genom följande länk:
http://www.robertsfors.se/kommun-politik/hantering-av-personuppgifter/
Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill använda dig av dina rättigheter kan du
kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@robertsfors.se, alternativt Dataskyddsombud,
Robertsfors kommun, 915 81 Robertsfors. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer gå in på datainspektionen.se och läs om
dina rättigheter.

