Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Enhet Sotning

Utskick av SMS påminnelse
För att Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska kunna erbjuda tjänster och fullgöra
våra åtaganden mot dig som kund behöver vi hantera uppgifter om dig. I hanteringen av
personuppgifter värnar vi om din personliga integritet. Hantering av personuppgifter sker
för att vi ska kunna administrera ärenden inom myndighetsutövning, eller för att leverera
en tjänst du abonnerar på enligt träffat avtal. Registrering av person-/ fastighetsuppgifter
sker för att vi ska kunna genomföra lagstadgad sotning eller brandskyddskontroll på din
fastighet, samt skicka kundfakturor och hantera betalningar avseende ovan nämnda.
Vi ber er därför att fylla i efterfrågade uppgifter nedan så att vi kan säkerställa en korrekt
hantering av personuppgifter i vårt register.
Du som fastighetsägare har ansvar för att meddela oss ev. förändringar för din fastighet, ex
om ägarbyte har skett. Denna information får vi inte tillsänt oss per automatik.
Namn
Ort

Adress

Postnummer

Fastighetsbeteckning

Registernummer

Telefon (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon för SMS avisering

Vi erbjuder tjänst för SMS-påminnelse när sotning- och brandskyddskontroll ska utföras för
din fastighet. En brevledes avisering skickas ut 2-3 veckor före inbokad tid. Därefter skickas
SMS-påminnelse ut till dig två dagar före inbokad tid på det mobiltelefonnummer du har
angivit.
För att vi ska kunna skicka SMS-avisering till dig krävs att du har meddelat sotningskontoret
ett aktuellt mobiltelefonnummer.
☐

Jag samtycker till att NÄRF får behandla mitt mobiltelefonnummer för att kunna
skicka mig SMS påminnelser om kommande arbete i min fastighet.

☐

Jag samtycker inte till att NÄRF får behandla mitt mobiltelefonnummer för SMS
påminnelser.

Ort/ datum

Namnunderskrift

________________________________
Namnförtydligande

Vi ber er snarast skicka in ifylld blankett till oss via ordinarie postgång eller en
skannad digital kopia till e-postadress; info@brand112.se.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR;
www.brand112.se/anslagstavlan/dataskydd/

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1
461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brand112.se
Webb
www.brand112.se

