Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara
och behandla är kontaktuppgifter samt boendebehov. Syftet med behandlingen är att
förmedla bostäder.
Vi har fått dina uppgifter från det som är registrerat i blanketten. Vi tillämpar gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt
samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen
innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas tills dess vi har hittat
en bostad + 6 månader för uppföljning.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med möjlig uthyrare. Vi kan även komma
att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Uppgifterna kommer/kommer inte att överföras till land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden. 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 begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering
av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
hjarterum@ostersund.se. Du når vårt dataskyddsombud genom 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 Datainspektionen.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på
www.ostersund.se/dataskydd
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Hjärterum: Sök bostad för nyanlända - ansökan
* Obligatoriska fält

Behandling av personuppgifter
Jag samtycker till ovanstående behandling av personuppgifter*
Ja

Kontaktuppgifter sökande
Förnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postadress:
E-postadress:
Telefonnummer:

Postadress
Östersunds kommun
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00
Fax
063-14 33 00

E-postadress
kundcenter@ostersund.se
Webbadress
www.ostersund.se
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Ansökan
Antal personer som ansökan avser:
Kan tänka sig att vara inneboende: (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja
Nej
Allergi mot djur:
Ja

Nej

Allergi mot något annat:

Kontaktuppgifter till referenser:

Inkomst:
Övrigt:

Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift

Postadress
Östersunds kommun
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00
Fax
063-14 33 00

E-postadress
kundcenter@ostersund.se
Webbadress
www.ostersund.se

