1(2)

Ansökan om tider i idrottslokal, hösten 2019–våren 2020
Förening

Namn

Kundnummer

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

Kontaktperson/Uppgiftlämnare

Namn

E-post

Telefon

Tider
Bokningsperiod - 19/8 2019 till 14/6 2020 med uppehåll över jul och nyår
Lokal förstahand

Veckodag

Fr.o.m.
datum

T.o.m.
datum

Klockan
från - till

Verksamhet

T.o.m.
datum

Klockan
från - till

Verksamhet

T.o.m.
datum

Klockan
från - till

Verksamhet

T.o.m.
datum

Klockan
från - till

Verksamhet

Lokal andrahand
Antal i varje åldersgrupp

-7

8-20

Antal utövare

Övrigt

21-

Lokal förstahand

Veckodag

Fr.o.m.
datum

Lokal andrahand
Antal i varje åldersgrupp

-7

8-20

Antal utövare

Övrigt

21-

Lokal förstahand

Veckodag

Fr.o.m.
datum

Lokal andrahand
Antal utövare

Antal i varje åldersgrupp

-7

8-20

Övrigt

21-

Lokal förstahand

Veckodag

Fr.o.m.
datum

Lokal andrahand
Antal utövare

Antal i varje åldersgrupp

-7

8-20

21-

Övrigt

2(2)
Lokal förstahand

Veckodag

Fr.o.m.
datum

T.o.m.
datum

Klockan
från - till

Verksamhet

T.o.m.
datum

Klockan
från - till

Verksamhet

T.o.m.
datum

Klockan
från - till

Verksamhet

T.o.m.
datum

Klockan
från - till

Verksamhet

Lokal andrahand
Antal utövare

Antal i varje åldersgrupp

-7

8-20

Övrigt

21-

Lokal förstahand

Veckodag

Fr.o.m.
datum

Lokal andrahand
Antal utövare

Antal i varje åldersgrupp

-7

8-20

Övrigt

21-

Lokal förstahand

Veckodag

Fr.o.m.
datum

Lokal andrahand
Antal utövare

Antal i varje åldersgrupp

-7

8-20

Övrigt

21-

Lokal förstahand

Veckodag

Fr.o.m.
datum

Lokal andrahand
Antal utövare

Antal i varje åldersgrupp

-7

8-20

Övrigt

21-

Övriga Kommentarer

Om ni har frågor och funderingar kontakta Lokalbokningen 0293-21 82 82
Ansökan skall lämnas in senast 31 mars 2019 till e-post lokalbokningen@tierp.se eller Tierps
kommun, Lokalbokningen, 815 80 Tierp

Uppgiftslämnare

Postadress
Tierps kommun
815 80 TIERP

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7, Tierp

Kontaktuppgifter
Direkt 0293-21 80 88
Fax 0293-129 69
E-post lokalbokningen@tierp.se

Organisationsnummer
212000-0266

Internet
www.tierp.se

Information om personuppgiftsbehandling vid ansökan om tider i
kommunens idrottslokaler
Behandling av personuppgifter
När ni ansöker om tider i kommunens idrottslokaler så kommer de personuppgifter som
ni lämnar att registreras och behandlas av den kommunala verksamhet som hanterar
ansökan. Uppgifterna behöver vi för att handlägga er ansökan. Uppgifterna kan även
komma att utgöra underlag för statistik.
Det är inte möjligt att ansöka om tider utan att registreras.
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som
behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer
och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support kan behöva ha en
viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna i bokningssystemet blir också allmänna
handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut på begäran till andra
personer enligt den s.k. offentlighetsprincipen.
Behandlingen av dina personuppgifter för ansökan om tider i kommunens idrottslokaler
sker med stöd av Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6 1e, allmänt intresse.
Tierps kommun behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i
dataskyddslagstiftningen. Personuppgifterna kommer att bevaras/gallras i enlighet med
gällande dokumenthanteringsplan.
Tierps kommunstyrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Om du anser att en
uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig till kommunen. Du har rätt
att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig. Du
har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter inte
hanteras på ett lagenligt sätt. Under vissa förhållanden kan det finnas möjlighet att få sina
personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.
Kontaktuppgifter till Tierps kommun och dataskyddsombudet
Tierps kommun
Postadress: Tierps kommun, 815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
e-post: medborgarservice@tierp.se
tel. växeln: 0293-21 80 00

Kontaktuppgifter
Ansvarig för lokalbokningar
Förening

Organisationsnummer

Adress
Post och ort
E-post

Telefon

Hemsida

Bokningsansvarig
Namn
Adress
Post och ort
E-post

Telefon

Kontaktperson om annan än bokningsansvarig
Namn
Adress
Post och ort
E-post

Telefon

Fakturan för hyreskostnaderna skickas till
Namn
Adress
Post och ort
E-post

Telefon

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta
Namnteckning
Namnförtydligande

Telefon

Ovan angivna uppgifter kan komma att registreras i kommunens föreningsregister.

Information om personuppgiftsbehandling för bokningsansvarig för
kommunens idrottslokaler.
Behandling av personuppgifter
När ni ansöker om att vara kontaktperson för lokalbokning för er förening så kommer de
personuppgifter som ni lämnar att registreras och behandlas av den kommunala
verksamhet som hanterar ansökan. Uppgifterna behöver vi för att handlägga er ansökan.
Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för statistik.
Det är inte möjligt att ansöka om tider utan att registreras.
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som
behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer
och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support kan behöva ha en
viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna i bokningssystemet blir också allmänna
handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut på begäran till andra
personer enligt den s.k. offentlighetsprincipen.
Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av Dataskyddsförordning (EU)
2016/679 artikel 6 1e, allmänt intresse. Tierps kommun behandlar personuppgifter i
enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Personuppgifterna kommer att
bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.
Tierps kommunstyrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Om du anser att en
uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig till kommunen. Du har rätt
att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig. Du
har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter inte
hanteras på ett lagenligt sätt. Under vissa förhållanden kan det finnas möjlighet att få sina
personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.
Kontaktuppgifter till Tierps kommun och dataskyddsombudet
Tierps kommun
Postadress: Tierps kommun, 815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
e-post: medborgarservice@tierp.se
tel. växeln: 0293-21 80 00

