Klicka här för att
rensa formuläret

Ansökan om pensionärslägenhet
Namn

Personnummer

Bostadsadress

Telefon

Postnummer och postadress

Mina personliga behov för att ansöka om en pensionärslägenhet är:

Min ansökan gäller lägenhet


Krusegårdsgatan (2 rum och kök)

Jag är medveten om att respektive lägenhet tilldelas efter störst personliga behov
bland de som ansökt om en pensionärslägenhet. En kreditupplysning kommer att göras.
Genrell information om boendet samt information om dataskyddsförordningen, GDPR, finns
under informationsdelen på baksidan.

Ort

Ansökan skickas till: :

Datum

Namnunderskrift

Essunga Bostäder AB
Södra Vägen 7 A
465 31 Nossebro

Information till Dig som ansöker om en lägenhet på Krusegårdsgatan i Nossebro.
Vi vill informera Dig om följande gällande våra pensionärslägenheter belägna vid
Krusegårdsgatan i Nossebro.
Lägenheterna är handikappanpassade men har ingen specifik "service" utan fungerar praktiskt
likvärdigt med en ordinär lägenhet med hyresrätt.
Skötsel av ev. uteplats ombesörjes av hyresgästen själv.
Tilldelning följer inte alltid regeln om turordning efter dag som anmälan har skett. Ledig lägenhet
kan tilldelas den som för det aktuella tillfället har det största personliga behovet och som är beredd
att flytta in så snart som möjligt.

Information om behandling av personuppgifter när bostad söks enligt
dataskyddsförordningen, s.k. GDPR.
De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den
utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst.
Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om
referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också
komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.
Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Essunga Bostäder AB. Du har rätt att få information
om vilka uppgifter som behandlas om dig eller begära rättelse, överföring, radering eller
begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt.
Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell.
Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte
längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan avslås. Om skälet
till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare
boende, bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.
Genom underskrift av bostadsansökan samtycker jag till ovanstående.

