
Anmälan till tomtkö 

Blanketten sänds till: Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 30 HJO 

Könummer 

Sökande 
Förnamn Efternamn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon bostad Telefon arbete E-postadress

Civilstånd  Ensamstående  Gift/sammanboende

Medsökande 
Förnamn Efternamn Personnummer

Adress (om annan än ovan) Postnummer Ort 

Telefon bostad Telefon arbete E-postadress

Registrerad i tomtkön Datum:

Intresserad av: 

Tomt för byggnation Önskat område 

När din anmälan har kommit till oss fakturerar vi dig en avgift på 400 kronor.

Sökandens underskrift 
Datum Underskrift

Medsökandens underskrift 
Datum Underskrift

Hjo kommun 2019-02-08 



Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och 

eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter 

gentemot dig som registrerad.  

• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Kommunstyrelsen i Hjo 
kommun

• Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att kunna upprätthålla en fungerande 
administration kring den kommunala tomtkön och försäljningen av tomter.

• Om det gäller ett avtal och du inte lämnar dina personuppgifter kan det få den påverkan att du inte kan 
ingå något avtal

• Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på Artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen, Den registrerade 
har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

• De som får ta del av dina personuppgifter är personal på samhällsbyggnad.

• Lagringstiden för personuppgifter är så länge du står i tomtkö och en tid om två är därefter.

• Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller radering av 
dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling. Vid radering kommer du även plockas 
bort från tomtkön.

• Hjo kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/handling 
innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger

• Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att 
överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan

• Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter 
till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Besök www.imy.se för mer information.

• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud

e-post dataskyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter Tfn. 0500-49 80 00

För mer information hur personuppgifter behandlas se: 

https://hjo.se/kommun--politik/paverka/personuppgifter-och-allman-handling/ 

http://www.datainspektionen.se/
mailto:dataskyddsombud@skovde.se
https://hjo.se/kommun--politik/paverka/gdpr---nya-personuppgiftslagen/
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