ANSÖKAN OM
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS
SAMTYCKE TILL ATT LÅTA OMYNDIG
DRIVA RÖRELSE
(föräldrabalken 13 kap 13§)

Personuppgifter

Omyndiges namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Förmyndare 1, namn

Personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Telefonnummer (även riktnummer)

Förmyndare 2, namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Telefonnummer (även riktnummer)

Rörelse/branch

Typ av rörelse

Enskild näringsverksamhet

Handelsbolag

Kommanditbolag

Aktiebolag

Rörelsen ska bedrivas på
Heltid

Deltid i procent av heltid:

Övriga deltagare, namn

Personnummer

Övriga deltagare, namn

Personnummer

Övriga deltagare, namn

Personnummer

Rörelsens inriktning/affärsidé
Bransch
Rörelsens beräknade omsättning, kronor

Rörelsens startkapital, kronor

Varav den omyndige tillskjuter, kronor

Telefon
08-555 010 00 (vx)

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Eventuell säkerhet för skuldsättning
Framtida risk för skuldsättning
Vems skall ansvara för bokföring och skattedeklaration
Vilket ansvar får den omyndige i rörelsen

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 2B

Telefax
08-555 014 99

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20181212

Vilket ansvar får den omyndige i rörelsen

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)som kommer att behandla dem
För att kunna handlägga din ansökan behöver Nykvarns kommun spara och behandla dina personuppgifter. Nykvarns kommun använder både personuppgifter
från din ansökan och i förekommande fall kompletterande uppgifter från skatteverket. Vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter gäller enligt Förmyndarskapsförordningen 15 §. Om personuppgifter inte lämnas eller är
felaktiga kan ansökan inte godkännas. Dina personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och
gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Dina uppgifter kommer att sparas och lagras i
enligt lag och kommunens dokumenthanteringsplan. Vid handläggning av din ansökan kan dina personuppgifter behöva delas med andra myndigheter enligt den
lag som gäller för ansökan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller förordning.
Personuppgiftsansvarig är Överförmyndaren. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära
rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress
dataskyddsombud@nykvarn.se eller på telefon 08- 555 0100 00. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Underskrift, förmyndare
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Underskrift, omyndige

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Bifoga
•
•
•
•

Budget för första verksamhetsåret
Prognos för de två första åren
Eventuellt bolagsavtal
Personbevis för den omyndige

Ovanstående namnteckning bevittnas
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Adress

Datum

Adress

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 2B

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20181212

