Blankett 3.5.8 - Ansökan om förstärkningsbidrag 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.
Vägsamfällighetens/vägföreningens namn:
Namn på ordförande samt kontaktuppgifter:

Namn
Adress
Tel
Mail

Om ansökan administreras av annan person än ordförande var
god uppge kontaktuppgifter:

Namn
Adress
Tel
Mail

Beskriv kort ombyggnationen/nybyggnationen av berörd väg:

För en korrekt hantering så behöver nedanstående dokument bifogas ansökan
Ja/Nej
1. Ansökan samt beskrivning över projektet som önskas
genomföras
2. Trafikverkets dokument över beräknade kostnader för det
berörda arbetet
3. Ekonomiska underlag från entreprenör/utförare som styrker
arbeten och kostnad.
4. Kvitto från Trafikverket att arbetet är besiktigat samt att
bidragspengar är utbetalda
Villkor för berörd tjänst
§1 Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun, antagen av kommunfullmätige 2014-03-31 §21

Underskrift sökande

Information om personuppgiftsbehandling
Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) behandlar dina personuppgifter i syfte att
administrera försträkningsbidrag 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/).

