Ansökan om passerkort för privatpersoner
Från och med 15 augusti 2016 införs ett passersystem med bommar på återvinningscentralen i Vinslöv.
Privatpersoner använder sitt körkort för att passera bommen och lämna avfall. Har du abonnemang i kommunen
kostar det inget extra att besöka våra ÅVC. Du får lämna upp till 3 m3 avfall per tillfälle.
Om du saknar ett giltigt svenskt körkort och vill använda dig av våra tjänster kan du ansöka om att få kvittera ut ett
passerkort nedan. Kryssa i rätt ruta och fyll i uppgifterna nedan.
Jag har renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun
Jag bor utanför Hässleholms kommun och önskar beställa ett passerkort för 125 SEK inkl. moms, för
att kunna lämna avfall på Vinslövs ÅVC.
Jag bor i Kristianstad, Östra Göinge eller Osby kommun och önskar beställa ett passerkort, för att
kunna lämna avfall på Vinslövs ÅVC.

Uppgifter
Personnummer:

Typ av hushåll
Fritidshus

Småhus

Lägenhet

Namn:
Anläggningsadress:

Postnummer:

Telefonnummer:

Postort:

Mobilnummer:

E-postadress:
Namn (fastighetsägare):
Jag godkänner att mina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen, se nedan

Datum:

Underskrift:

Vid frågor, kontakta personalen på återvinningscentralen alternativt vår kundtjänst på 0451-26 82 00
eller hassleholmmiljo@hassleholm.se. Läs mer på www.hassleholmmiljo.se
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i Hässleholm Miljös system för administration och andra
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik. Ytterligare nödvändiga
personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifter kan komma att lämnas till annan
myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Vill du att dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller
utplånas (28 § Personuppgiftslagen (PUL)) eller vill du erhålla besked om registrerade personuppgifter (26 § PUL) kan du skriftligen begära
detta. Skicka din begäran till Hässleholm Miljö, Box 104, 281 22 Hässleholm. Information om hur dina personuppgifter behandlas
lämnas av Hässleholm Miljö AB, tel. 0451-268200.
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