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Årsrapport för tillverkare av kemiska produkter 20____

 

Besöksadress (om annan än ovan)

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Företag

 Ort och datum Underskrift

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Kontaktperson

Fastighetsbeteckning

E-post

Telefon

  Typer och mängder av producerade kemiska produkter?

Eventuella åtgärder för att minska miljöpåverkan?

Övriga uppgifter (t. ex. verksamhetsförändringar)

Om rutorna inte räcker till kan uppgifterna biläggas

Eventuell bilaga:

Årsrapport skall årligen skickas in till Bygg- och miljöförvaltningen senast den 31 mars året efter.
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Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, 
samhallsbyggnad@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 e 
(allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en rättslig förpliktelse). 

Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud dataskyddsombud@alvkarleby.se         
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina 
personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna. 

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. 
Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. 
Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:
• För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
• För att ge part rätt till insyn i ärendet.
• För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
• För att lämna information till annan myndighet.
• För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
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