ANSÖKAN OM NAMNSÄTTNING

Sökande (Frivilliga uppgifter men vi kan ej återkoppla gällande ärendet om kontaktuppgifter inte anges)

Namn

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

E-post

Ansökan avser
Nytt namn

Ändring av befintligt namn

Namnsättning av
Väg

Gård

Populärnamn

Annat:

Park

Torg

Kvarter

Förslag och motivering

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Detta samtycke omfattar följande personuppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress, adress. Personuppgifterna ska användas för att återkoppla om ärendet
samt begära eventuella kompletteringar. Om samtycke ej lämnas kommer detta ej kunna ske. Uppgifterna kommer från sökande, och det är bygg- och
miljönämnden i Nykvarns kommun som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om hur vi behandlar dina
personuppgifter, om du vill ta del av dina personuppgifter, begära rättelse eller invända mot behandling. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
bygglov@nykvarn.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@nykvarn.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, kan du
kontakta datainspektionen. Mer information finns på deras hemsida. Vid handläggning av din ansökan kan dina personuppgifter behöva delas 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. Samtycket är giltigt tills ärendet
antagits av bygg- och miljönämnden. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kommun@nykvan.se eller 08-555
010 00. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 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.
Samtycker du till ovanstående?
Ja

Nej

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan ska bilagas
•
•

En situationsplan med tydlig markering på vad som ska namnsättas
Samt en översiktsplan ska bifogas ansökan.

Ansökan med bilagor skickas till:
Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn eller till bygglov@nykvarn.se
Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 26

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20181210

