Ansökan om dagparkeringstillstånd i
garaget Brunnsgatan

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Telefon arbete

Postnummer och ort

Telefon bostaden

E-postadress

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

Ansökan om dagparkeringstillstånd i
garaget Brunnsgatan

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.

Ansökan om dagparkeringstillstånd i
garaget Brunnsgatan

Information om dagparkering
I parkeringsgaraget på Brunnsgatan 58 kan du ansöka om ett månadstillstånd för
parkering dagtid.
Parkeringstillståndet är kostnadsfritt men ska kombineras med giltig månadsbiljett som
köps i parkeringsautomaterna i garaget. Kostnaden för månadsbiljetten är för
närvarande 600 kronor per månad.
Månadstillstånd knyts till fordonets registreringsnummer. Tillståndet är personligt och
får ej överlåtas.
Giltigt tillstånd tillsammans med giltig månadsbiljett ska placeras i vindrutans främre
vänstra del, väl synligt för kontroll utifrån.
Parkeringsbiljett köps i någon av garagets två parkeringsautomater.
Parkeringsplats kan inte reserveras, parkering sker alltid i mån av plats. Tillfälliga
inskränkningar kan ske, t ex. i samband med rengöring eller underhåll.
Utfärdat månadstillstånd är giltigt i tre år och därefter krävs en ny ansökan för att
förnya tillståndet.

Öppettider:
Vardagar:

06:45 - 20:00

Dag före helgdag:

06:45 – 17:00

Söndag och helgdag:

10:00 – 17:00

Övriga tider är garaget stängt för in- och utfart men det finns möjlighet till
nattparkering.

Parkeringsavgifter:
12 kronor/timme 06.45-20.00.
Månadsbiljett: 600 kr/månad.
Nattparkering: 40 kr/natt.

