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Information

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer samt e-
postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan och din eventuella torgplats.

Vi har fått dina uppgifter från dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte utföra våra tjänster. Vi tillämpar vid var tid 
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi 
ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer 
att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma bevaras längre utifrån 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer 
vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Teknik- och servicenämnden i Strängnäs kommun. Adress Nygatan 10, 645 80 Strängnäs. 
Organisationsnummer 212000-0365. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för 
att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på teknikochfritidsnamnden@strangnas.se. Vårt dataskyddsombud når du via 
dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sökandens kontaktuppgifter

Organisationsnummer Företagsnamn

Personnummer * Förnamn * Efternamn *

Adress * Postnummer * Ort *

Telefonnummer dagtid * Annat telefonnummer E-postadress

Torg och hyresalternativ

Hyresalternativ

Ange om ansökan avser tillfällig eller fast saluplats och för vilken period saluplatsen önskas.

Hyresalternativ * (Endast ett val)

Tillfällig saluplats

Fast saluplats

Från och med (datum) * Till och med (datum) *
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Torgalternativ

Ange vilket eller vilka torg där saluplats önskas.

Gyllenhjelmstorget, Strängnäs Västervikstorget, Strängnäs Stora torget, Strängnäs

Rådhustorget, Mariefred Selaötorget, Stallarholmen Zigenarbacken, Åker

El kan anges som tillval på Gyllenhjelmstorget och Rådhustorget

Önskemål om el * (Endast ett val)

Ja

Nej

Produkt och saluståndets utformning

Förbud mot försäljning av vissa varor

Knivar, skjutvapen, explosiva varor (exempelvis pyrotekniska) och andra allmänfarliga varor får inte säljas på de
allmänna försäljningsplatserna. CE-märkning krävs vid försäljning av leksaker.

Försäljningsprodukt

Ange den typ av produkt som kommer att finnas för försäljning *

Saluståndets utformning

Beskrivning av saluståndets utformning och utseende *

Beskrivning av tillåtna utformningar och utseenden finns i kommunens föreskrifter för torghandel
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Var god skriv ner namnen eller annan identifikation, och beskrivning av de bifogade filer som skickas med
ansökan.

Bilagans Namn/ID-nummer Beskrivning av bilaga

Övrigt

Är det något annat du vill tillägga i din ansökan?

Var god skriv ner namnen eller annan identifikation, och beskrivning av de bifogade filer som skickas med
ansökan.

Bilagans Namn/ID-nummer Beskrivning av bilaga

Underskrift

Datum och ort Signatur

Namnförtydligande

Skicka blanketten till: Strängnäs kommun Teknik- och servicekontoret, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs.




