Grannemedgivande
Bygglov
Information om
personuppgiftsbehandling
Fastighet som

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 1.
Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare, namn

Person-/organisationsnummer

Telefon

E-post

ska bebyggas

Adress

Fastigheten får
bebyggas




Medgivande av
granne

Undertecknad ägare till grannfastighet medger härmed att berörd fastighet får bebyggas enligt ovan!

I vår gemensamma ägogräns
Inte närmare vår gemensamma ägogräns än:

Grannfastighetens adress

Grannfastighetens fastighetsbeteckning

Grannfastighetens ägare, namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Underskrift
(samtliga lagfarna ägare
ska underteckna
medgivandet)

Telefon

E-post

Signatur

Adress

Namnförtydligande

Datum

Signatur

Adress

Namnförtydligande

Datum
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Grannemedgivande
Bygglov
BILAGA 1
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt
yttrande gällande din grannes ansökan om bygglov.
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till
oss i samband med ditt yttrande. Om du inte lämnar in de uppgifter som krävs för att Gislaveds kommun ska
kunna identifiera dig blir du inte sakägare i ärendet och riskerar därmed att dina åsikter inte tas med i
bedömningen av ärendet.
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun
måste veta vem det är som yttrar sig i ett ärende för att beakta åsikten i handläggningen av ärendet. De
inlämnade personuppgifterna bevaras. Om åtgärden/bygglovet som yttrandet gäller inte påbörjats två år efter
anmälan gallras uppgifterna.
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med grannar, sakkunniga i ärendet,
servitutsinnehavare och andra förvaltningar inom Gislaveds kommun samt med de personuppgiftsbiträden vi
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun
kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. 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 besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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