Beställning av passerkort till återvinningscentraler FÖRENINGAR OCH VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER
Vi har ett passersystem med bommar på våra återvinningscentraler. Privatpersoner använder
sitt körkort för att passera bommen och lämna hushållsavfall i form av grovavfall och farligt
avfall. Föreningar och välgörenhetsorganisationer behöver använda ett särskilt passerkort som vi
tillhandahåller för att kunna lämna avfall på återvinningscentralerna. Med detta kort får föreningen/
välgörenhetsorganisationen lämna osålda loppisprylar på återvinningscentralerna utan kostnad,
förutsatt att loppisverksamheten finns i Kristianstads kommun.
Ni kan beställa passerkort på denna blankett. Ange hur många passerkort ni behöver. Den första
omgången passerkort är gratis, men om ni därefter behöver ersätta kort, t ex om ni har förlorat ett
kort och behöver beställa ett nytt, tar vi ut en avgift på 50 kr exkl moms per kort och spärrar det
förlorade kortet.
Annat avfall, t.ex. trädgårdsavfall och bygg- och rivningsavfall, kan lämnas mot en särskild avgift.
Om ni vill, kan ni beställa ett företagskort för sådant avfall på en särskild blankett.
Uppgifter
Organisationsnamn:

Organisationsnummer:

Fakturaadress:

Postnr:

Postort:

Beställare:
Telefonnummer (även riktnr):

Mobilnummer:

Antal kort:

Epost:
Underskrift:

Datum:

Märkning av kort
Kort 1

Märkning:

Kortnr:

Kort 2

Märkning:

Kortnr:

Kort 3

Märkning:

Kortnr:

Kort 4

Märkning:

Kortnr:

Kort 5

Märkning:

Kortnr:

Vid frågor, kontakta personalen på återvinningscentralen eller kontakta Renhållningens kundtjänst,
044-13 54 00 eller renhallningen@kristianstad.se
Information om behandling av personuppgifter
Renhållningen Kristianstad är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga
ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig. Renhållningen Kristianstad ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa
förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Läs mer om hur Renhållningen behandlar personuppgifter på http://www.renhallningenkristianstad.se/kundtjanst/personuppgifter/. Kontakt till Renhållningens dataskyddsombud 044 – 13 54 00. Du har rätt att inge klagomål om din
personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.

