SNÖSKOTTNING

Under vinterperioden erbjuder Arbetscenter hjälp med snöskottning för dig som fyllt 75 år
och inte klarar av snöröjningen själv. Vi har endast möjlighet att hjälpa ett begränsat antal
hushåll och därför kan det vara kötid. Om du har behov av snöskottning är du välkommen
att fylla i en intresseanmälan så återkommer vi till dig.
Fyll i och skicka in bifogad blankett till Arbetscenter snarast möjligt.

Arbetscenter kommer endast att skotta snö enligt bifogad bild.

B
max 2-3 m2
A

C

1. Kort ingång (max 20 m) och vid ytterdörr (A+B)

200 kr / gång

2. Kort ingång och garageuppfart eller motsvarande (A+B+C)

275 kr / gång

3. Lång ingång (över 20 m) och vid ytterdörr (A+B)

300 kr / gång

4. Lång ingång och garageuppfart eller motsvarande (A+B+C)

400 kr / gång

Tjänsten kan endast erbjudas måndag till fredag kl 8.00-15.00.
Vid frågor ring 0220-392 52

Intresseanmälan snöskottning
Denna blankett lämnas in till Arbetscenter

Namn:

Personnummer:

Adress:

Postnr:

Telefonnummer:

Övrigt:

Ort:

Jag godkänner härmed att jag står med på en kölista hos Arbetscenter

JA

NEJ

Varför behöver du vår hjälp? _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vilket alternativ vill du ha hjälp med? (se första sidan)

1

2

3

4

INFO
Enligt dataskyddsförordningen ”GDPR”
ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra en
ordentlig lista om snöskottning.
Vi har fått dina uppgifter från tidigare listor. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling
av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är en ordentlig lista om
snöskottningen. Dina uppgifter kommer att sparas till nästa gång ni skriver under.
Personuppgiftsansvarig är Bengt Eriksson på Arbetscenter 0220-392 62. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha
ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Du når vårt Dataskyddsombud på 0220-390 01.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Jag har läst och tagit del av ovanstående
…..........................................................................
Ort och datum

………………………………………………………………
Underskrift

Lämnas in till Arbetscenter på Nybyggsvägen 40 eller skickas till:
Arbetscenter, Surahammars kommun, Box 203, 735 23 Surahammar

