MERITFÖRTECKNING
Kontrollansvarig - PBL
Fristående sakkunnig - PBL
Funktionskontrollant - OVK

Blanketten skickas ifylld till:
Byggnadskontoret
595 80 Mjölby kommun

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Byggnadskontoret i Mjölby kommun, se bilaga.

eller till e-postadress:
byggnad@mjolby.se

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress (utdelningsadress)

Telefon bostad

Telefon arbete

Postadress (postnummer och postort)

Telefon mobil

Telefax

Arbetsgivare/Företag

E-postadress

Grundutbildning

Teknisk utbildning *

Skolans namn

Antal år

Examensår

Skolans namn

Antal år

Examensår

Antal år

Examensår

Annan utbildning *
Skolans namn

Kurser *

Kurser *

Kursnamn/-arrangör

År

Kursnamn/-arrangör

År

Riksbehörighet/certifierad *
Riksbehörighet

kontrollansvarig

E

N

K

S

N

Riksbehörighet

Funktionskontrollant

E

Certifierad, ange sakkunnigområde

Certifieringsorgan

Certifikat-nr

Gäller t o m

Certifieringsorgan

Certifikat-nr

Gäller t o m

Certifieringsorgan

Certifikat-nr

Gäller t o m

K

Fristående sakkunnig

Anställningar/egen verksamhet *
Företag

Arbetsuppgifter

* Betyg, intyg, certifikat m m skall bifogas meritförteckningen.

Underskrift
Datum

MF utg 4 (april 2011)

Namnteckning

Tidsperiod

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – BYGGNADSKONTORET I MJÖLBY
KOMMUN
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, övriga
kontaktuppgifter samt, i vissa fall, fotografier på fastigheten. Syftet med behandlingen är
att kunna handlägga din ansökan inom byggnadskontorets myndighetsutövning.
Vi har fått dina uppgifter från dig som sökande/fastighetsägare, annan fastighetsägare,
beställare eller extern sökande. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid
all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är kommunens myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) samt övrig gällande lagstiftning och förordningar. Dina uppgifter kommer
därmed att bevaras.
De personuppgifter vi behandlar gällande dig registreras i byggnads- och
räddningsnämndens ärendehanteringssystem Vi kan även 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 byggnads- och räddningsnämnden 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. Rätten att begära betyder inte att byggnadskontoret alltid kan
genomföra din begäran då annan lagstiftning kan kräva att uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på byggnad@mjolby.se
Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

