BESTÄLLNING
NYBYGGNADSKARTA
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skickas till:
Ovanåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gata/parkavdelningen
828 80 Edsbyn

Beställare
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

E-post

Telefon

Ort

Fastighet/byggplats
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare

Fastighetens adress (om det finns)

Fakturaadress (om annan än beställare)
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

E-post

Telefon

Ort

Beställning
Nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta (t.ex tillbyggnad, komplementbyggnad, ombyggnad)

Leveransformat

Ange önskat format vid leverans (ange endast ett alternativ)
PDF-fil

Dwg-fil

Post

Leveransadress (om annan än beställare) vid leverans av papperskarta
Namn

Postadress

Postnummer

Telefon
Ort

E-post

Nyttjanderätt

Ovanåkers kommun har upphovsrätt till levererad kartinformation. Nyttjanderätten är
begränsat till att gälla enbart för i beställningen angivet ändamål. Beställaren får inte
sprida kartinformationen vidare, varken i digital eller annan form. Däremot får
kartinformationen lämnas ut till tredje part som anlitas av beställaren för aktuellt
ändamål.

………………………………………………………………………………………
Ort, datum

Ansvar

Ovanåkers kommun ansvarar inte för
fullständigheten av kartinformation
från databasen.

………………………………………………………………………………………………………….………..
Sökandes underskrift

Beställning karta190306

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00 vx

tekniska@ovanaker.se

www.ovanaker.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Information till den registrerade
Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att framställa karta och fakturera. Vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av avtal. Om du inte lämnar personuppgifter kan inte kartan framställas.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer/organisationsnummer, e-postadress,
telefonnummer och fastighetsnummer.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk
kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
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. För information, kontakta Ovanåkers
kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post,
dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt,
kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde för faktureringssystemet Ådata som har tillgång till dina
personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte
använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00 vx

E-post

Webb

tekniska@ovanaker.se

www.ovanaker.se

