BOSTADSANSÖKAN
Jag samtycker till att Mullsjö Bostäder AB behandlar personuppgifter om mig på det sätt som beskrivs på nästa sida.

Datum ………………

Sökanden

Namn:___________________________________ Personnummer:___________-________

Nuvarande adress:____________________________ Postnr:_______________________
Telefon hem:_______________arbetet:__________________Mobil:______-____________
Nuvarande bostad: ( ) Hyresrätt ( ) Bostadsrätt ( ) Egen fastighet
( ) Bor hos föräldrarna
Civilstånd: _________________
Referens tidigare boende:_______________________Telefon:_______________________

Arbete
Arbetsgivare:______________________________

Anställd fr.o.m _________________

Adress:___________________________________

Postnr:________________________

Tel.nr:____________________________________ Inkomst:___________________kr/år
Anställningsavtal ________

Studieintyg ________ bifogas. Sätt kryss!

Medsökande
Namn:___________________________________ Personnummer:___________-________
Nuvarande adress:_____________________________Postnr:________________________
Arbetsgivare:_________________________________Inkomst:___________________kr/år
Telefon hem:_______________arbetet:__________________Mobil:______-____________

Önskar lägenhet:______________RoK
På områderna:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Mullsjö den:

___________________________
____________________________/________________________________
Namnunderskrift (er)

På alla som söker lägenhet hos oss gör vi en sedvanlig kreditbedömning.
Besökadress: Kyrkvägen 8, Box 800, 565 18 Mullsjö Tel. 0392-142 30
www.mullsjobostader.se
mullsjobostader@mullsjo.se

Behandling av personuppgifter vid bostadsansökan hos Mullsjö Bostäder AB
Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi
strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller
uppföljning och information.
Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i
annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på
personuppgifterna vi behandlar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Ålder
Födelsedatum
Kön
Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina
personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i en samtyckesklausul när du gör din ansökan.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina
personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan
fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som
behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Ansvar
Mullsjö Bostäder AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
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