Beställningsblankett - karta
Beställningen skickas till:
Östersunds kommun
Kart och Lantmäteri
831 82 Östersund

Jag vill beställa:

□ Nybyggnadskarta □ Förenklad nybyggnadskarta □ Kartutdrag för enkla byggärenden
(OBS! Går ej att få i dwg-format!)

Uppgifter om beställaren
Namn

Datum

Adress

Fastighetsbeteckning

Telefonnummer

Leverans- och faktureringsuppgifter
Person- eller organisationsnummer

Leveransadress för papperskarta (om annan än beställarens adress)

E-postadress (om digital karta önskas)

Kryssa i önskat digitalformat

□

Dwg (cad-format)

□

Pdf

Med min underskrift samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Ort och datum

Underskrift

Aktuella prisuppgifter för kartor finns på www.ostersund.se, klicka dig fram till ”Beställa
karta”.
Kart och Lantmäteri kan även hjälpa till med tjänster som bland annat husutsättning, lägeskontroll, grundkarta, stompunkter, adressättning, utsättningar av vägar, ledningar och liknande,
inmätningar av fjärrvärme, vatten och avlopp och liknande, GIS-kartor och ett antal andra kartprodukter i både pappers- och digitalt format.

Postadress
Östersunds kommun
Kart och Lantmäteri
831 82 ÖSTERSUND

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00

Telefax
063-14 33 00

E-post
samhallsbyggnad@ostersund.se
Webbplats
www.ostersund.se

Beställningsblankett - karta

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Beställningen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och
behandla skickas till:
är fastighetsbeteckning, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är hantera
Östersunds kommun
inkomna ansökningar.
Kart och Lantmäteri
831 82 Östersund
Vi har fått dina uppgifter från din ansökan. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling
av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning
i enlighet med plan- och bygglagen. Dina uppgifter kommer att sparas.

Jag vill beställa:

□

□

□

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de myndigheter som vi har skyldighet att informera
enligtNybyggnadskarta
lag. Uppgifterna kommer inteFörenklad
att överförasnybyggnadskarta
till land utanför EU.
Kartutdrag för enkla byggärenden
(OBS! Går ej att få i dwg-format!)

Personuppgiftsansvarig är miljö- och samhällsnämnden. 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
Uppgifterbehandlingen,
om beställaren
begränsar
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
Namn genom att kontakta oss på 063-14 30 00. Du når vårt dataskyddsombud genomDatum
enklast
att kontakta
Östersunds kommuns kundcenter på kundcenter@ostersund.se. Om du har invändningar kring vår
behandling
av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten DataAdress
inspektionen.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd
Fastighetsbeteckning

Telefonnummer

Leverans- och faktureringsuppgifter
Person- eller organisationsnummer

Leveransadress för papperskarta (om annan än beställarens adress)

E-postadress (om digital karta önskas)

Kryssa i önskat digitalformat

□

Dwg (cad-format)

□

Pdf

Med min underskrift samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Ort och datum

Underskrift

Aktuella prisuppgifter för kartor finns på www.ostersund.se, klicka dig fram till ”Beställa
karta”.
Kart och Lantmäteri kan även hjälpa till med tjänster som bland annat husutsättning, lägeskontroll, grundkarta, stompunkter, adressättning, utsättningar av vägar, ledningar och liknande,
inmätningar av fjärrvärme, vatten och avlopp och liknande, GIS-kartor och ett antal andra kartprodukter i både pappers- och digitalt format.

Postadress
Östersunds kommun
Kart och Lantmäteri
831 82 ÖSTERSUND

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00

Telefax
063-14 33 00

E-post
samhallsbyggnad@ostersund.se
Webbplats
www.ostersund.se

