Betala via autogiro
Lunds Renhållningsverk har tecknat avtal med Bankgirot vilket innebär att Du,
både som privatperson och företagare, har möjlighet att betala Dina renhållningsfakturor via autogiro. Detta är en kostnadsfri tjänst som Lunds Renhållningsverk
erbjuder för att göra det enklare för Dig som kund. Fördelarna med autogiro är att räkningarna betalas på förfallodagen och att Du som kund inte blir debiterad inkassokostnad
eller dröjsmålsräntor.
Naturligtvis informerar vi Dig, 30 dagar före varje överföringstillfälle, om fakturans
belopp och vilket datum pengarna dras från Ditt konto. Inbetalningskortet som bifogas
med fakturan makuleras då Du har autogiro.
Är Du intresserad av att betala renhållningsfakturorna via autogiro?
Läs då igenom villkoren på bifogat blad innan Du fyller i medgivandet nedan och skickar
det till:
Lunds kommun
Lunds Renhållningsverk
Box 41
221 00 Lund
Om Du har några frågor, ring Lunds Renhållningsverk, tel. 046-359 53 90.
Med vänliga hälsningar
Lunds Renhållningsverk

Medgivande för autogiro
(Vg texta)

Kontoinnehavarens personnummer/
företags-/organisationsnummer

Bankkonto som pengarna ska överföras från
(Clearingnummer, fyra siffror + kontonummer)

Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje
bankkonto, se kontoutdrag. Sparbanken har ibland fem
siffror, ex 9300-9xxxxx. Utelämna den femte siffran, i detta
fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med
6 (hittar du inte numret ange 6000). Har du personkonto i
Nordbanken använd 3300 som clearingnummer.

Namn..................................................
Adress.................................................
Postnr..................................................
Ort.......................................................
Telefon (dagtid)..................................
Kundnr. ..............................................
............................................................
Ort, datum
............................................................
Underskrift		

Jag har tagit del av och godkänner villkoren
för Autogiro. (Anmälan måste skrivas under
av kontoinnehavaren).
Besöksadress:			Telefon			Fax: 		E-post:
Traktorvägen 16, 226 60 Lund
Vx 046 - 359 50 00
046 - 359 59 39 renhallningsverket@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.
Personuppgiftsansvarig: Lunds kommun, Renhållningsstyrelsen
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41, 221 00 Lund
E-post: renhallningsverket@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som nås
via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas
Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:

Namn, personnummer, kontonummer, adress, telefonnummer, kundnummer

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Registrering och behandling av autogiroansökan.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv

Från annan än dig själv:

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig
förpliktelse)
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen
som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person

1(2)

2(2)
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter, behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Följande får ta del av dina personuppgifter:

Lunds Renhållningsverk, Bankgirocentralen

Tredje land

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES).

Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land utanför
EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter (foton/filmer)
får publiceras på sociala medier kan uppgifterna komma att överföras till
tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet
med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna
kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller för
kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och
gallringsbeslut.
Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur
som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas
av oss
x
x
x
x
x
x

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina
personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan
du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke
gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

