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FULLMAKTSGIVARE

Gatuadress Postnummer och ort

Avtalsnummer

HÄRMED GER JAG/VI FULLMAKT TILL

 
 

Development AB

Namn (Hyresgäst 1) Personnummer

Telefon dagtid E-postadress

Namn (Hyresgäst 2) Personnummer

Telefon dagtid E-postadress

Namn Personnummer

Telefon dagtid E-postadress

Datum och ort Datum och ort

Fullmaktsgivare (Hyresgäst 1) Fullmaktsgivare (Hyresgäst 2)

Namnförtydligande Namnförtydligande

Datum och ort Datum och ort

Namn Namn

Namnförtydligande Namnförtydligande

OVANSTÅENDE NAMNTECKNINGS ÄKTHET BEVITTNAS

Personnummer

Telefon dagtid

Personnummer

Telefon dagtid

Gatuadress Postnummer och ort

Glöm inte att 
bifoga en 

kopia på din 
ID-handling!

Fullmakten gäller från (år-mån-dag) Fullmakten gäller till (år-mån-dag)       Tills vidare



BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER - FULLMAKTSGIVARE

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som:
• Namn, personnummer, ID-handling, adress, telefonnummer, e-post

Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt fullmaktsgivande Nordfeldts 
riktlinjer och rutiner. Vi har fått dina uppgifter från dig. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för ändamålet är för att fullgöra 
vårt hyresavtal med dig. Dina uppgifter kommer att sparas tills fullmakten återkallas, dock 
längst till hyresavtalet upphör. De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med annan 
myndighet eller hyresvärd. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje 
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är:
 AB

info@
Org.nr 

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, 
för att begära rättelse, nyttja rätten till dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du 
via dataskydd@

Om du har övriga frågor kring din registrering kontaktar du vårt dataskyddsombud via 
dataskyddsombud@

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller imy@imy.se. 
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