
KÖPLATSKONTRAKT, Hjo Hamn 

Skicka blanketten till: 
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 30 HJO 

Uppgifter sökande 

Namn: Personnummer: 

Adress: 

Postnummer: Ort: 

Telefonnummer: Mobilnummer: 

E-postadress:

Uppgifter båt 

Båttyp: Ev. båtnamn: 

Bredd: Längd: Djupgående: 

Motortyp: 

Försäkringsbolag: 

Övrigt: 

Efter att kontraktet har kommit till Hjo kommun kommer du att faktureras en avgift på 300 kr. 

Om du inte får en permanent båtplats direkt kommer du att faktureras 100 kr årligen för att säkerställa 
att du fortfarande vill vara kvar i båtplatskön.  

Hamnkontoret: 0503-350 85 
Handläggare av båtplatskö samt fakturering: Angeliqa Söder 0503-350 40 
Handläggare av båtplatser samt båtuppställning: Joakim Andersson 073-3866882 

Underskrift 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

Hjo kommun 2023-04-03



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 du ska kunna stå i rätt båtplatskö.
 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 B i Dataskyddsförordningen, Behandlingen är nödvändig för att 

fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett 
sådant avtal ingås. 

 De som får ta del av dina personuppgifter är personal på samhällsbyggnad.
 Lagringstiden för personuppgifter är så länge man står i båtplatskön.
 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 man plockas bort ur båtplatskön.
 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

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: 0500-49 80 00.

För mer information hur personuppgifter behandlas se:
https://hjo.se/kommun--politik/paverka/personuppgifter-och-allman-handling/
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