Ansökan om boendeparkeringstillstånd

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Telefon arbete

Postnummer och ort

Telefon bostaden

E-postadress

Område

Period
Fr.o.m. år mån

T.o.m. år mån

Fordonsuppgifter
Registreringsnummer

Registrerad ägare

Namnunderskrift
Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållandet
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Tekniska divisionens anteckningar

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Tekniska Divisionen
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Tillverkarvägen 2
61145 Nyköping
www.nykoping.se

TELEFON
0155-24 88 00

E-POST
tekniska.divisionen@nykoping.se

ORGNR
21 20 00-2940
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Behandling av personuppgifter
Från och med 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) med
Dataskyddsförordningen.
Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga
ansökan om parkeringstillstånd. Vi behandlar dina personuppgifter som ett led i vår
myndighetsutövning.
Dina personuppgifter sparas av Nyköpings kommun i maximalt fyra år efter inkommen
ansökan.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Nyköpings kommun
behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktig data och i vissa fall rätt att
begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen tillfälligt begränsas.
Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk så
bör du anmäla det till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Bygg och Tekniknämnden, 611 83
Nyköping, 0155-24 80 00. kommun@nykoping.se
Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet dataskyddsombud@nykoping.se, 611 83
Nyköping, 0155-24 80 00.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress,
telefonnummer, e-postadress, tillståndsnummer, registreringsnummer

Vissa personuppgifter kan även delas med entreprenör för parkeringsövervakning i
Nyköpings kommun i syfte att kontrollera giltighet på tillstånd.
Vissa personuppgifter som vi behandlar kan delas med Sereline som tillhandahåller
program för tillverkning av parkeringstillstånd, i uppgradering och supportärenden
gällande IT-systemet.
Dessa parter får dock inte använda personuppgifterna om dig för något annat
ändamål.
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Information om boendeparkering
Du som bor i centrala Nyköping kan ansöka om boendeparkeringstillstånd för att få
parkera på anvisade boendeparkeringsplatser inom ett av tre parkeringsområden i
upp till sju dygn i följd.
Parkeringstillståndet är kostnadsfritt men ska kombineras med giltig boendebiljett som
kan köpas i parkeringsautomat. Kostnaden för boendebiljetten är för närvarande 300
kronor per månad.
Giltigt tillstånd tillsammans med giltig boendebiljett ska placeras i vindrutans främre
vänstra del, väl synligt för kontroll utifrån.
Du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd genom våra e-tjänster eller genom att
skicka in en blankett.

Kriterier för boendeparkeringstillstånd







Att du är folkbokförd i det område där du ansöker om boendeparkering.
Att du står som registrerad ägare till det fordon som ansökan avser.
Om du har tjänstebil/förmånsbil måste ansökan kompletteras med ett intyg från
arbetsgivaren som anger att du är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen
privat.
Om du har leasingbil behöver ansökan kompletteras med uppgifter som styrker
detta.
Om du lånar eller hyr en bil under minst 30 dagar sammanhängande, måste
ansökan kompletteras med ett intyg som styrker detta. Intyget ska fyllas i och
undertecknas av bilägaren. Använd e-tjänsten eller blanketten: Intyg om utlåning
av bil. Du kan endast få ett tillstånd för lånebil/hyrbil per kalenderår för en
begränsad period på maximalt 90 dagar.

När och hur får du parkera







Boendeparkeringen är uppdelad i områdena Centrum Nordväst, Centrum
Sydväst, Centrum Öst.
Boendeparkeringstillståndet ger möjlighet att parkera upp till 7 dygn i följd med
betald parkeringsavgift för boendeparkering.
Inom respektive område får endast parkeringsplatser avsedda för
boendeparkering användas. Dessa är uppmärkta med vägmärke ”Boende”.
Parkeringsplats på boendeparkering kan inte garanteras eller reserveras.
Vissa gator har parkeringsförbud på onsdagar. Det är då tillåtet att parkera på
andra sidan av gatan. Se skyltning på platsen.
Du är skyldig att följa eventuella ändringar av skyltning vid t ex sandsopning och
snöröjning.

Övrig information





Överträdelse av reglerna kan medföra parkeringsanmärkning.
Utfärdat tillstånd kan återkallas om det missbrukas.
Sökande ansvarar själv för att tillståndet förnyas, handläggningstiden är tre veckor.
Vill du säga upp din boendeparkering ska tillståndet lämnas tillbaka till Tekniska
Divisionen.

