
Blankett för nyckel till vattenkiosk 

Blanketten skapad 2014-05-14
Senast uppdaterad 2018-06-29

Post- och fakturaadress 

Sörmland Vatten och Avfall AB Orgnr 556742-9302  Telefon 0150-800 100 
Vingåkersvägen 18 Regnr för moms SE556742930201 Fax          0150-800 199 
641 51 Katrineholm Företaget innehar F-skattebevis www.sormlandvatten.se 

Styrelsens säte: Katrineholm kundservice@sormlandvatten.se 

Kontaktuppgifter 
Namn, företag eller person Organisationsnummer 

Kundnummer 

Avdelning (var noga att ange avdelning om ditt företag har flera nycklar) En blankett per nyckel. 

Adress Postnummer Ort 

Telefon (inkl. riktnummer) Kontaktperson 

E-post (blir även inloggning på kundens sida)

Nyckel 
Nyckelnummer 

Utlämnad av Sörmland Vatten och Avfall AB 
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Namnteckning Namnförtydligande 

Mottagen av (kund) 

Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Namnteckning Namnförtydligande 

Jag är medveten om att vattnet i vattenkiosken räknas som ett tekniskt vatten, inte som 
dricksvatten, vilket jag bekräftar med min underskrift nedan.

Blanketten ska vara Sörmland Vatten tillhanda senast 24 timmar innan nyckel kan hämtas 
ut (frånräknat lördag, söndag och helgdag).

Nyckeln är en värdehandling. Kontakta Sörmland Vatten för att spärra nyckeln vid en 
eventuell förlust. Vid behov av ny nyckel vid förlust eller skada debiteras en avgift. 



 

Post- och fakturaadress 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB Orgnr: 556742-9302 Telefon: 0150-800 100 
Vingåkersvägen 18  Regnr för moms: SE556742930201 E-post: kundservice@sormlandvatten.se 
641 51 Katrineholm  Företaget innehar F-skattebevis Webb: www.sormlandvatten.se 
  Styrelsens säte: Katrineholm  
    

 

Personuppgifter som behandlas 
 

• Namn  
• Adress  
• Fastighetsbeteckning  
• E-postadress 
• Personnummer eller organisationsnummer 
• Telefonnummer  
• Kundnummer 
• Anläggningsnummer  

  
Ändamålet med behandlingen 
 
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av in-
formationen ovan.  
Sörmland Vatten och avfall AB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna utföra vårt upp-
drag. Under hela tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring 
dataskydd.  
 
Laglig grund för behandlingen  
 
Då våra tjänster till dig är lagstadgade så är vår lagliga grund baserad på rättslig förpliktelse och vi efter-
strävar att du som kund alltid ska känna dig trygg i din behandling hos oss.  
 
Lagringstid  
 
Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de sparas för olika lag-
krav gällande bokföringslagen och arkivlagen. När den tiden passerats kommer dina personuppgifter att 
raderas eller anonymiseras (de kan inte knytas till dig) Vi har inte för avsikt att spara uppgifter längre än 
ändamål kräver och med hänsyn av gällande lagar och förordningar.  
 
Lämna klagomål på personuppgiftshantering  
 
Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på 
kundservice@sormlandvatten.se    
Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende 
behandlingen av personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten, besök www.imy.se   
 
Personuppgiftsansvarig  
 
Sörmland Vatten avfall och AB  
Mer information om personuppgifter och GDPR kan du läsa om på vår hemsida 
www.sormlandvatten.se. 
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