MEDBORGARFÖRSLAG
Datum

Från
Namn

Postnummer

Ort

Gatuadress

Telefon

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske. )

1

Vi publicerar kallelser, handlingar och protokoll på kommunens webbplats. När du lämnar in ditt
medborgarförslag godkänner du att ditt namn och förslaget publiceras på webbplatsen.
Förslaget kan lämnas in till kommunens kontaktcenter i Kungsängen eller i Brohuset. Du kan också mejla in
ditt förslag till kommun@upplands-bro.se eller sända in ditt förslag med post till:
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen
Det är viktigt att förslaget är undertecknat av en eller flera personer som är folkbokförda i kommunen.

Namnteckning
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och telefonnummer. Syftet med
behandlingen är att kunna komma i kontakt med dig när vi handlägger ditt förslag och meddela dig om beslutet.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande personuppgiftstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift för allmänt intresse.
Arkiveringsregler kan också göra att det är lagregler som styr att vi måste hantera och bevara uppgifter. Enligt
kommunens regler för diarieföring och arkivering kommer dina uppgifter bevaras”.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med den eller de nämnder som hanterar ditt medborgarförslag. Vi
kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen och den nämnd som har till uppgift att hantera de frågor som ditt
förslag innehåller. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen. Detta gör du enklast genom att
kontakta oss på kommun@upplands-bro.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@upplandsbro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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