Blankett för nyckel till
vattenkiosk

Kontaktuppgifter
Företag:

Organisationsnummer:

Fakturaadress:

Postnummer, Ort:

Fakturareferens

Kontaktperson

Telefon

E-post till kontaktperson

Nyckel
Nyckeln är en värdehandling. Vid förlorad, skadad eller borttappad nyckel debiteras en avgift.
Efter att ni blivit registrerade och fått en nyckel av oss kan ni enkelt kontrollera hur mycket
vatten ni tankat via webben, www.vattenkiosk.se.
Märkning på nyckeln, tex avdelning
Märkning på nyckeln, tex avdelning
Märkning på nyckeln, tex avdelning

Utlämnad av Nyköpings Kommun, Nyköping Vatten:
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Namnteckning

Namnförtydligande

Mottagen av (kund)
Jag är medveten om att vattnet i vattenkiosken räknas som ett tekniskt vatten och inte som
dricksvatten, vilket jag bekräftar med min underskrift:
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Namnteckning

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas till:

Nyköpings Kommun
Tekniska divisionen, Nyköping Vatten
611 83 Nyköping

eller:

tekniska.divisionen@nykoping.se

När nyckeln är klar får ni meddelande via e-post, den kan då hämtas på Tillverkarvägen 2

Postadress
Nyköpings kommun
Avdelning
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Tillverkarvägen 2

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
tekniska.divisionen@nykoping.se
www.nykoping.se
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Behandling av personuppgifter

Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna utföra VA- och
Renhållningstjänster. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av Lag om allmänna
vattentjänster 2006, Miljöbalken samt bokföringslagen.
Dina personuppgifter sparas av Nyköpings kommun i maximalt 10 år.
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, Nyköpings kommun,
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.
Inom olika områden anlitar vi leverantörer för supportärenden gällande bakomliggande ITsystem. Vi anlitar även leverantörer för att kunna skicka ut fakturor. I vissa fall även egna
verksamheter inom kommun för faktura hantering. Dessa parter får dock inte använda
personuppgifterna om dig för något annat ändamål.

