
  Ansökan om fana eller flagga 
att utdelas på Sveriges Nationaldag 2023 

 

 

ÄLVKARLEBY KOMMUN E-mail:         per.lidvall@alvkarleby.se 
 
Kultur- & fritid                                          Direktnr   076-315 23 40                      
Box 4   
814 21  SKUTSKÄR  

      
Enskild person boende i kommunen kan ansöka om flagga  
Förening, organisation eller motsvarande verksam i kommunen kan ansöka om fana eller flagga 
 
 

 
Enskild person - flagga                                                  Flaggstångens längd  _______________ 
  
Namn   ___________________________________________________________________________ 
 
Adress  ___________________________________________________________________________ 
 
E-postadress   _____________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer   ___________________________________________________________________ 
 
 
 
Förening, organisation eller motsvarande 
  
 Ansöker om fana              ange om fanstång finns            ja            nej 
  
 Ansöker om flagga          ange flaggstångens längd       _________________________________ 
 
 Namn  ___________________________________________________________________________ 
  
 Tillhör riksorganisation      ___________________________________________________________ 
 
 Antal medlemmar     ______________                                Grundades år ____________________ 
 
 Verksamhet      ____________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 Ordförande ____________________________________      Tel dagtid: _______________________ 
   
 Kontaktperson _________________________________       Tel dagtid: _______________________ 
  
 E-postadress      ___________________________________________________________________ 
 
 
 Skäl till ansökan t.ex. jubileum    _________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 

 
 
 
Ansökan ska vara inlämnad senast fredag 12 maj 2023. Vid ansökan per mejl måste alla uppgifter enligt ovan 
finnas med. Information om beviljad tilldelning lämnas senast fredag 19 maj 2023. 
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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 fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder 
på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen 
artikel 6.1 b. Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare. 
 
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan också ställas till dataskyddsombud 
dataskyddsombud@alvkarleby.se 
 
• Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. 
• Du har rätt att i vissa fall begära radering 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 personpuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer, 
till exempel för att: 
 
• Lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling. 

     • Vissa uppgifter kan komma att behandlas av det företag som supportar kommunens bokningssystem. 
 

mailto:dataskyddsombud@alvkarleby.se

	Adress  ___________________________________________________________________________
	Antal medlemmar     ______________                                Grundades år ____________________

