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MARSTRANDS HAMN 
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UPPSÄGNING AV BÅTPLATS 
 
GÄLLER UPPSÄGNING AV BÅTSPLATS I MARSTRAND/KUNGÄLVS 
SMÅBÅTSHAMN 
 
Personuppgifter 
Namn* 
 

Telefon* 

Folkbokföringsadress* Mobil 
 

Postadress* E-post                
 

Ev. sommaradress på Marstrand 
 

Personnr.* 

 
Båtplatsuppgifter* 
Område 
 

Nummer 

 
Namnunderskrift* Undertecknad säger härmed upp ovanstående båtplats. 
Underskrift Datum 

 
 
*Obligatoriska uppgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamnverksamheten anteckningar 
 

 Infört i register 
 

  Abonnemang ändrat i Agresso   Avtal makulerat 

Handläggare 
 

Arkiveringsdatum 
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Information till den registrerade enligt GDPR 

Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om allmänna 

handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt till 

insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar), med undantag för de 

inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

 

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi 

behöver spara och behandla dessa uppgifter för ärendehantering av uppsägning av båtplats. Dina uppgifter 

kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt 

med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan också 

komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen 

är Kommunallagen kap 2 §1 Allmänt intresse.  

 

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas sedan i 

enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål. Dina uppgifter 

kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i teknisk support och enbart till parter som 

är bundna av dataskyddsförordningen genom avtal. 

 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, kommun@kungalv.se, 0303-23 80 00. Du har rätt till 

information och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära 

rättelse, begränsning och radering av dina uppgifter samt göra invändningar och i vissa fall begära 

överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Du når våra dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@kungalv.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt 

att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. datainspektionen@datainspektionen.se.  
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