FULLMAKT
BILAGA TILL ANSÖKAN OM
BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
Fastighetsbeteckning:

Diarienummer

Sänds till:

Bostadsanpassning
Service- och teknikförvaltningen
595 80 Mjölby kommun

Alternativ 1: Fullmakt
Jag ger Mjölby kommun fullmakt att för min räkning beställa och hämta in eventuella offerter för
de anpassningsarbeten jag medges bidrag för med anledning av att jag ansökt om
bostadsanpassningsbidrag.
Fullmakten innebär, om min ansökan beviljas, att Mjölby kommun för min räkning får disponera
bidragsbeloppet för att täcka kostnaden för anpassningen av bostaden.
Jag ger också mitt medgivande till att kommunen kontaktar fastighetsägaren för godkännande
att åtgärd får utföras.
Alternativ 2:
Jag utför själv sökt bostadsanpassning och/eller kontaktar entreprenör som utför arbetet. Före
arbetets början kontaktar jag kommunens handläggare för överenskommelse om arbetets
omfattning och kostnader.
Jag underrättar själv fastighetsägaren och får dennes medgivande och underskrift i till
bostadsanpassningen i blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Jag är medveten att rotavdrag inte kan kombineras med bostadsanpassningsbidrag och att inte bidrag beviljas för
eget eller hushållsmedlemmars arbete.

Information om Dataskyddsförordningen
Vi i Mjölby kommun behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Se bilaga.
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Skapad 2013-02-08 Tekniska kontoret

Postadress
Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
010-234 50 00
Telefax
010-234 51 20

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
tekniska@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och
fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är för att kunna handlägga din
ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
Vi har fått dina uppgifter från dig som sökande. Vi tillämpar vid var tid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt artikel 6.1.e i
dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas i 10 år enligt
kommunens dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig registreras i service- och
teknikförvaltningens ärendehanteringssystem. Vi delar dina personuppgifter
med den entreprenör som får uppdraget. Vi kan komma att dela dina
personuppgifter 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.
Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden i Mjölby kommun.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi
har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.
Du når oss enklast på tekniska@molby.se eller 010- 234 50 00.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se eller
010- 234 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Postadress
Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
www.mjolby.se
010- 234 50 00 tekniska@mjolby.se
Telefax
010- 234 51 20

Organisationsnummer
212000-0480

