Blankett 3.5.7 - Ansökan av driftsbidrag till enskilda vägar enligt beslut i
Kommunfullmäktige 2014-03-31 §21

Driftbidrag till enskilda vägar i Säters kommun syftar till att underlätta för de som ansvarar för enskilda vägar.
Sökande
Adress:
Telefonnummer
Vägens namn
Vägens längd
Antal fastboende längs sträckan
Antal fritidsboende längssträckan
Bankgiro/postgiro/konto
JA/NEJ
Är sökande boende längs berörd väg
Ingår vägen i en vägförening/vägsamfällighet
Vägsamfällighetens/vägföreningens namn:
Erhålls bidrag från Trafikverket för drift och underhåll
Bifoga karta över vägen sträckning
Är vägens en genomfartsgata
Är vägen öppen för allmän trafik
I de fall sökande ej är kontaktperson eller om ytterligare person
vill läggas till. (Bifoga fullmakt om förening ej finns)
Beskriv vägens funktion, övrig information:

Villkor för berörd tjänst
§1 Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun, antagen av kommunfullmätige 2014-03-31 §21
§2 Väglag och Vägkungörelsen SFS 1971:954 är styrande avseende berörda drift och underhållsåtgärder
§3 Gatukontoret förbehåller sig rätten att kontrollera att lämnade uppgifter är korrekta. Gatukontoret kommer även att vid
behov begära in kompletterande information. Om bidragstagare ej sköter de åttaganden som är förenade med vägbidraget
så förbehåller sig Gatukontoret rätten att ej betala ut bidrag

Underskrift sökande

Information om personuppgiftsbehandling
Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) behandlar dina
personuppgifter i syfte att administrera driftsbidrag till enskilda vägar. Behandling av dina personuppgifter
är en förutsättning för att kunna handlägga eran ansökan.
Vi registrerar de uppgifter som du lämnar i blanketten. Uppgifter kan också komma att inhämtas från
folkbokföringsregistret för att ha ett kontrollera adressuppgifter.
Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna
sparas eller gallras enligt en av samhällsbyggnadsnämnden beslutad dokumenthanteringsplan.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag.
Samhällsbyggnadsnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera
datasystem som används för att hantera dina personuppgifter.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som samhällsbyggnadsnämnden behandlar.
Kontakta i så fall samhällsbyggnadsnämnden och begära informationen.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.
Du kontaktar samhällsbyggnadsnämnden enligt nedan:
Säters kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 300,
783 27 Säter.
Tfn: 0225-550 00
E-post: sbn@sater.se
Samhällsbyggnadsnämndens dataskyddsombud:
Säters kommun
Att: Dataskyddsombud
Box 300
783 27 Säter.
Tfn: 0225-550 00
E-post: dataskyddsombud@sater.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).

