Uppdaterad: 2020-07-28

Sponsringsansökan

Läs igenom vår sponsringspolicy innan du ansöker om sponsring till din förening/verksamhet.
* Obligatoriska fält
Förening/organisation/evenemang

Org.nr

Datum för ansökan *

Adress *
Postnummer *

Ort *

Kontaktperson *

Telefonnummer *

E-post *

Hemsida *

Beskrivning av föreningen/organisationen/evenemanget. *

Har ni verksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år)? *

Ja

Nej

Önskad typ av sponsring *
Ekonomisk, ange sponsringsbelopp (SEK): ________________________________________
Kranvatten, ange antal deltagare/besökare: ________________________________________
Profilprodukt, ange produkt och antal: ____________________________________________
Annat, ange vad: _____________________________________________________________
Beskriv ert erbjudande till Sörmland Vatten (motprestationer, exponeringsområde, aktiviteter etcetera). *

Har ni tidigare blivit sponsrade av Sörmland Vatten? *

Ja

Nej

Varför valde du/ni att kontakta Sörmland Vatten?

Om personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar.
Jag förstår och ger mitt samtycke till att ni hanterar mina personuppgifter.
Ifylles av Sörmland Vatten
Beviljas

Beviljas ej

Kommentar:________________________________________________________________________
Namn och datum:____________________________________________________________________

Skicka ifylld ansökan via post eller e-post till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

E-post: kommunikation@sormlandvatten.se
Vår sponsringspolicy hittar du på: www.sormlandvatten.se

Personuppgifter som behandlas gällande dig som kund

Alltid
Namn
Adress
Fastighetsbeteckning

Renhållning
Avfallskärlsplacering
Tjänstnummer
Slamanläggningskoordinater

VA
Vattenmätarnummer
Tjänstnummer
LTA-koordinater

Biogas
Kortnummer

E-post
Personnummer
Telefonnummer
Anläggningsnummer
Kundnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som
framgår av informationen ovan.
Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) behöver behandla personuppgifter om dig för att
kunna utföra vårt uppdrag inom vatten, avlopp, biogas samt renhållning. Under hela den här
tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring
dataskydd.
Laglig grund för behandlingen
Syfte och laglig grund ska finnas för att kunna utföra behandlingen.
Lagringstid
Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de att sparas
för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har
passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan
knytas till dig personligen).
Personuppgiftsansvarig
Sörmland Vatten och Avfall AB
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Vid frågor eller klagomål så kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.
Dataskyddsombud för SVAAB är Svitlana Jelisic
E-post: svitlana.jelisic@flen.se, tel 0157-43 00 00
Övrigt
Mer info om GDPR och hur dina personuppgifter behandlas läser du på vår hemsida.
www.sormlandvatten.se och på www.imy.se (integritetsmyndigheten)

