ANSÖKAN
Reparationsbidrag

Insänds till:

Vid frågor
kontakta:

UMEÅ KOMMUN
Bostadsanpassning
901 84 UMEÅ

Bostadsanpassningen
090-16 23 06
bab@umea.se

Personuppgifter
Sökandens namn

Personnummer

Adress
Telefon, bostaden

Postnummer
Telefon, arbetet

Telefon, mobil

Ort

E-post

Kontaktperson

Telefon

E-post

Fastighetsuppgifter mm
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Telefon

Telefon, mobil

E-post
Lägenhetsnummer

Småhus
Äganderätt

Bostadsrätt

Har du sökt reparationsbidrag tidigare?
Nej

Huset byggt/ombyggt år

Flerbostadshus
Hyresrätt
Om ja, vilket år?

Hyr i andra hand

Denna bostad

Annan

Servicebostad

Gruppbostad

Adress:

Ja

Aktuella reparationsåtgärder som bidrag söks för

Sökandens underskrift
Information om dataskyddsförordningen, GDPR
Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna
behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna
behandla ditt ärende.
Syftet med behandlingen är att kunna handlägga och besluta om rätten till bostadsanpassningsbidrag. Rättslig grund är allmänt intresse och
myndighetsutövning enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Dina uppgifter kommer att sparas digitalt i vårt
verksamhetssystem och gallras enligt dokumenthanteringsplan.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas även med aktuell
entreprenör ifall du vill ha vår hjälp med att ombesörja att den beviljade anpassningen utförs enligt beslut samt de personuppgiftsbiträden
vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnd 901 84 Umeå. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse,
överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet på
dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter
lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer gå in på datainspektionen.se och läs om dina rättigheter.
Ort och datum

Sökt reparationssbidrag

SEK
Sökandens namnteckning

Namnförtydligande

Handlingar som ska inlämnas till Bostadsanpassningen
Kopia på faktura för reparationskostnaden

UMEÅ KOMMUN
Besöksadress: Skolgatan 31A, 3 tr * Postadress: Bostadsanpassning, 901 84 UMEÅ
Telefon växel 090-16 10 00 * Telefon Bostadsanpassning expedition 090-16 23 06
Organisationsnummer 212000-2627 * www.umea.se * bab@umea.se
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