ANSÖKAN OM PRÖVNING
AV ”FÖRTUR TILL BOSTAD”
Datum__________________
Var god texta!

Sökanden

Namn:___________________________________ Personnummer:____________-_________
Adress:__________________________________ Postnr:_____________________________
Telefon hem:_____________________________ Arbete/Mobil:_______________________
E-post_______________________________________________________________________
Nuvarande bostad: ( ) Hyresrätt:** ( ) Bostadsrätt ( ) Egen fastighet ( ) Bor hos föräldrar
** Referens:________________________________ Tel.nr: ____________________________
Yrke/sysselsättning:
Arbetsgivare:______________________________ Tel. nr: ____________________________
Anställd fr.o.m ____________________________ Årsinkomst:________________________
Uppgifter om barn:
Totalt antal personer för vilka bostad sökes (
)
Ska barn bo i den sökta lägenheten: ja ( ) nej ( ) Därav barn under 18 år (
Person nr : __________________________ ___________________________
__________________________ ___________________________

)

Medsökande
Namn:___________________________________ Personnummer:____________-_________
Adress:__________________________________ Postnr:_____________________________
Arbetsgivare:_____________________________ Årsinkomst:_________________________kr

Särskilda behov
Lägenhetsstorlek:___________________ Nedre botten: ( ) ja ( ) nej

Hiss: ( ) ja ( ) nej

Hemtjänstinsatser: ( ) ja ( ) nej. Om ” ja” tala om i vilken utsträckning, antal timmar mm.
____________________________________________________________________________

Skäl för förtur
Ange här ditt behov av förändring av nuvarande bostadsförhållanden och på vilket sätt nuvarande
bostad ej är lämplig.

_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Skäl för bostad i särskilt område
Om du har behov av bostad i särskilt område ange orsak här
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Intyg från: (

) läkare (

) socialsekreterare etc. bifogas. Sätt kryss !
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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.
Jag/Vi har tagit del av GDPR-information och godkänner även vad som sägs i ”Informationen till dig som söker
förtur”och att mitt/vårt ärende utreds/handläggs av berörda parter.
Datum

Sökandens namnteckning

Datum

Medsökandens namnteckning

………..

…………………………….

…………..

…………………………………..
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