Ansökan om dispens från lokala
trafikföreskrifter

Personuppgifter
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Registreringsnummer

E-postadress:

Faktureringsadress (om ej samma som ovanstående)

Jag ansöker om undantag från lokala trafikföreskrifter om förbud att:

Jag ansöker om undantaget på grund av:

Period
Fr.o.m. datum och klockslag:

T.o.m. datum och klockslag:

Namnunderskrift
Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande
Ort och datum

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Tekniska Divisionen
611 83 NYKÖPING

Underskrift

BESÖKSADRESS
Tillverkarvägen 2
61145 Nyköping
www.nykoping.se

Namnförtydligande

TELEFON
0155-24 88 00

E-POST
tekniska.divisionen@nykoping.se

ORGNR
21 20 00-2940

Ansökan om dispens från lokala
trafikföreskrifter

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 dispens från lokala trafikföreskrifter. 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.

