Hyra av anläggning/lokal per säsong

Information
Det här formuläret ska användas för ansökan om lokal/anläggningstider för föreningars huvudsakliga
verksamhet. Inomhustider ansöks senast 31 maj.
Strötider kan sökas när som helst på http://fri.strangnas.se/bokning/ (http://fri.strangnas.se/bokning/)
Föreningar med verksamhet som i huvudsak bedrivs inomhus prioriteras i första hand i inomhusanläggningarna
och vice versa.

Information om vår behandling av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer
samt e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din bokning.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte utföra våra tjänster. Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av
dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel
6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att
handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighetsoch sekretesslagen och arkivlagen.
Vi kan 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 Teknik- och servicenämnden i Strängnäs kommun. Adress Nygatan 10, 645 80
Strängnäs. Organisationsnummer 212000-0365. 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
eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadressen teknikochservicenamnden@strangnas.se. Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är
placerad i Flen, henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Jag har läst och förstått informationen om vår behandling av dina personuppgifter. *

Kontaktuppgifter
Föreningens namn *

Personuppgifter
Förnamn *

Efternamn *

Telefonnummer *

E-postadress
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Hyra av anläggning/lokal per säsong

Hyra
Önskemål om hyra
Ansöker om följande lokal/
anläggning *

Veckodag * (Se 1)

Tid * (Se 2)

Verksamhet * (Se 3)

Säsongstart *

Säsongsslut *

Ickedatum * (Se 4)

* (Endast ett val)
Junior (ungdomsverksamhet upp till 20 år)
Senior (Fr.o.m 20 år)
Ansvarig ledares namn *

Telefonnummer *

Övriga upplysningar

Underskriftstyp

Datum och ort

Signatur (Sökande 'Underskriftstyp')

Namnförtydligande
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Hyra av anläggning/lokal per säsong
Bilagor/Information
(1.)
Tillåtna val: Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag,
Fredag, Lördag, Söndag

(2.)
Hjälptext: Ange klockslag för verksamhetens start- och
sluttid.

(3.)
Hjälptext: Ange vilken verksamhet som kommer att
utövas i lokalen/anläggningen.

(4.)
Hjälptext: Ickedatum är datum som inte kommer att
nyttjas, ex. vid julhelg, påsk etc.
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