Ansökan näringslivsförtur

Inlämningsdatum: ..............................
Personuppgifter
sökande

Personnummer 10 siffror
Gatuadress

Efternamn

Förnamn

¯

Postnummer

Ort

Tel bostad

Mobiltelefon

Antal personer i hushållet

Nuv.bostadsförh.

Önskad lägenhet

Beslut

Arbetsgivare:

Tel dagtid

Ref./kontaktperson:

Tel dagtid

Hyresrätt

Egen villa

Bostadrätt

Övrigt

Lägenhetsstorlek:

Nuvarande hyresvärd

Tel

Önskat inflyttningsdatum

Område:

Storlek:

Godkänt

Ej godkänt

OBS! Om du tackar nej till ett erbjudande utan giltiga skäl,
eller om du inte svarar på erbjudandet, kommer din förtur att makuleras.
Om du tackar nej till två erbjudanden om bostad upphör förturen.
JAG GODKÄNNER ATT MINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS
(SE INFO PÅ BAKSIDAN) NÄR JAG SÖKER EN BOSTAD.
Datum

Sökandes namnteckning

Medsökandes namnteckning

……………..

……………………………………… ………………………………………

Regler för näringsliv förtur:
Förtur innebär att Hammaröbostäder försöker tillgodose behovet av bostad när synnerliga skäl finns.
Om det är möjligt tar vi hänsyn till särskilda önskemål om område
Önskemål om område.
Förtur ges till några olika grupper, där angiven ordning är vägledande men inte styrande i varje enskilt fall.
Inom varje förtursgrupp finns inget kösystem.
Den ansökan som bedöms som mest angelägen har företräde oavsett om andra ansökningar lämnats in före.
Förtur gäller för max två erbjudanden inom sex månader. Om du inte svarar på de erbjudanden du får
eller fått om annat boende i Hammarö kommun, kommer din förtur att makuleras.
Kunden har ingen förtur till särskilda områden om behovet kan lösas på annan plats.
Näringslivsförtur
Näringslivsförtur finns i olika grader av förturer. Förtur beviljas i samråd med kommunens
näringslivsbyrå samt direkt med Hammarös företagare.
Avser endast kunder som inte bor inom pendlingsavstånd från Hammarö samt endast de som fått tillsvidare
(fast) anställning i Hammarökommun.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den
utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst.
Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer.
Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Inhämtade
uppgifter kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året
få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan också begära rättelse av de
personuppgifter som behandlas. Uppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din
ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har
meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande.
Ansökan om förtur samt intyg från arbetsgivare lämnas till:
Hammaröbostäder
Besöksadress:
Björkhagsgatan 6
663 30 Skoghall
Postadress:
AB Hammaröbostäder
Box 26
663 21 Skoghall

