TEAM Fastigheter

Box 330 — 184 24 ÅKERSBERGA
Inkom till TEAM
Datum:

Intresseanmälan lägenhet
Namn

Personnummer

Nuvarande gatuadress

Telefonnummer

Mobilnummer

Nuvarande postadress

E-post adress

Make/maka/sambo

Personnummer

Nuvarande adress

Mobilnummer

Antal personer som ska flytta in i lägenheten
Vi söker en
Ringa in det som passar
Då det är vanligt med allergier är vi
tacksam om du vill informera oss om
eventuella husdjur och rökning.
Nuvarande anställning

Varav barn

1,5/2:a

3:a

Ringa in det som passar
Icke rökare
Rökare
Inkomst per år

4:a
Husdjur, ange vilken sort

Anställningsdatum

Gatuadress
Postadress
Telefonnummer

Referens

Nuvarande anställning make/maka/sambo

Inkomst per år

Anställningsdatum

Gatuadress
Postadress
Telefonnummer

Referens

Nuvarande hyresvärd

Inflyttningsdatum

Adress till hyresvärd
Postadress
Telefonnummer

Referens

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift av make/maka/sambo

Underskrift krävs även på andra sidan av detta papper för att din anmälan ska
behandlas.
Hur fick du kännedom om våra lägenheter? (Frivilligt)

TEAM Fastigheter

Box 330 — 184 24 ÅKERSBERGA

Efter ett år sorteras din intresseanmälan bort om du inte kontaktar oss och meddelar att du
vill kvarstå i vårt register.
Informationstext till bostadssökande och hyresgäster
Information om behandling av personuppgifter när bostad söks
De personuppgifter som du lämnar i 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 bostadsföretaget samt dess förvaltningsföretag. Du har rätt att
gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan
också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.
Personuppgifterna 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 om bostad 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.
Jag samtycker till att hyresvärden behandlar personuppgifterna om mig i enlighet med ovanstående.
………………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………….
Namn

