Anmälan
Räddningstjänsten
Kristinehedsvägen 2
302 44 Halmstad

- Om föreståndare för hantering av
brandfarliga varor i enlighet med
9 §, SFS 2010:1011

Föreståndarkrav
En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande
av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare
ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna
fullgöra sina uppgifter.

Anläggningsuppgifter
Tillståndsinnehavare
Fastighetsbeteckning

Tillståndets diarienummer

Föreståndare
Namn
Bostadsadress

│Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

Ställföreträdande föreståndare
Namn
Bostadsadress

│Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

Namnteckning
Ort och datum

Ort och datum

Tillståndsinnehavare, namnteckning

Föreståndare, namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Informationstext GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta formulär. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas hos räddningstjänsten i två år efter att
ägandet eller verksamheten har upphört, för att därefter bevaras i kommunarkivet.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Räddningsnämnden i Halmstads kommun. 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
kontakta oss på direkt@halmstad.se Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på
telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten.

