Ansökan
om godkännande att självständigt verkställa arbeten
enligt lantmäteriets rekommendationer för bedömning
av grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planeringsenheten, Geodata
Box 205
178 23 Ekerö
planeringsenheten@ekero.se
Namn

Personnummer

Gatuadress

E-post

Postnummer

Postort

Telefon

För att anses uppfylla kraven på ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet” enligt
Lantmäteriets rekommendation (A§348), krävs examen från mätningsteknisk utbildning på
minst 2 år kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år.

Bifoga CV samt examensbevis i din ansökan.

Övriga upplysningar

Underskrift sökande

Namnförtydligande sökande

Beslut (ifylles av kommunen)
Den mätningsansvarige
Godkänns att utföra
utstakning/kontrollmätning
inom Ekerö kommun
Beslut fattat av

Godkänns inte att utföra
utstakning/kontrollmätning
inom Ekerö kommun
Datum

Ort

Bilaga: Information enligt GDPR
INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer,
organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt
ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna
handlägga din ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du
som är den sökande.
Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss.
Uppgifterna krävs då myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att
eventuella avgifter enligt gällande taxa ska faktureras dig som sökande. Saknas
personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende, delge beslut eller ta ut
fastställda avgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter
inom kommunen och utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande
för att få all information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att dela
dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU. Personuppgifterna kan komma att användas för statistik.
Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om
du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar eller för att få dina uppgifter
rättade. Mer information om dina rättigheter hittar du på Ekerö kommuns
hemsida www.ekero.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på
vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär
att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är
allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I
vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte
ut.
__________

