eller

Registrering av personnummer
Beställning av passerkort till återvinningscentraler PRIVAT

Från och med maj 2015 har vi ett passersystem med bommar på återvinningscentralerna i
Åhus och Tollarp. Avsikten är att systemet på sikt ska införas på samtliga återvinningscentraler i
kommunen. Privatpersoner använder sitt körkort för att passera bommen och lämna hushållsavfall
i form av grovavfall och farligt avfall.
Beställning av passerkort
Om du inte har ett svenskt körkort behöver du använda ett särskilt passerkort som vi
tillhandahåller för att kunna lämna avfall på återvinningscentralerna. Du kan beställa
passerkort på denna blankett. Kryssa i rutan till vänster och fyll i uppgifterna nedan.
Registrering av personnummer
För dig som har ett svenskt körkort men inte står för renhållningsabonnemanget i ditt
hushåll behöver vi registrera ditt personnummer, så att du kan passera bommen med
ditt körkort. Kryssa i rutan till vänster och fyll i uppgifterna nedan.
Uppgifter hushåll
Personnummer:

Typ av hushåll:
Fritidshus

Småhus

Lägenhet

Namn:
Fastighetsadress:

Postnr:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Postort:

Epost:
Namn (fastighetsägare):

Jag godkänner att mina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen, se nedan.
Datum:

Underskrift:

Vid frågor, kontakta personalen på återvinningscentralen eller kontakta Renhållningens kundtjänst,
044-13 54 00 eller renhallningen@kristianstad.se

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i Renhållningen Kristianstads system för administration och andra
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik. Ytterligare nödvändiga
personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifter kan komma att lämnas till annan
myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Vill du att dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller
utplånas (28 § Personuppgiftslagen (PUL)) eller vill du erhålla besked om registrerade personuppgifter (26 § PUL) kan du skriftligen begära
detta. Skicka din begäran till Renhållningen Kristianstad, Bruksgatan 5, 291 59 Kristianstad. Information om hur dina personuppgifter behandlas
lämnas av Renhållningen Kristianstad, som är personuppgiftsansvarig, tel. 044-13 54 00.

