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INFORMATION ENLIGT ARTIKEL 13 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Den personuppgiftsansvariga är teknik- och fritidsnämnden som du når genom
Landskrona stads växel på telefonnummer 0418 – 47 00 00. Landskrona stads
dataskyddsombud når du på telefon 0418 – 47 00 00.
Vi behöver behandla uppgifter om dig för att handlägga ansökan. De uppgifter
vi behöver är sökandens namn, adress, e-post och telefonnummer samt
företagsnamn/organisation, fordonstyp och registreringsnummer.
Den rättsliga grunden för behandlingen är en uppgift av allmänt intresse och
myndighetsutövning enligt trafikförordningen.
Vi bevarar dina uppgifter. Rättslig grund för detta är trafikförordningen och
arkivlagen.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som
behandlas. Du har också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller
raderade förutsatt att det inte står i strid med offentlighetsprincipen. Du har
också rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling
av dina personuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är
tillsynsmyndighet.
Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan
behandla din ansökan. De uppgifter som du sedan tidigare skickat till nämnden
kommer dock att fortsätta behandlas inom ramen för offentlighetsprincipen.
Jag har tagit del av ovanstående information enligt
dataskyddsförordningen och ”Information och villkor för dispens från
Lokala trafikföreskrifter i Landskrona stad” daterad den 14 maj 2018.
Jag ansöker härmed om dispens från Lokala trafikföreskrifter.
Landskrona
_______________
Datum och underskrift

Landskrona stad
Teknik- och fritidsnämnden
Trafik- och tillståndsenheten
261 80 Landskrona

Tfn 0418-47 00 00
teknikfritid@landskrona.se
Besöksadress Drottninggatan 7
www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140

1

2018-05-14

Information och villkor för dispens från Lokal trafikföreskrift (LTF)
i Landskrona stad
Staden kan medge särskilda undantag för den rörliga eller stillastående trafiken om det avser ett
visst ändamål och om det behövs av särskilda skäl förutsatt att det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten, skada på vägen eller medföra någon annan avsevärd olägenhet.
En dispens från Lokal trafikföreskrift (LTF) gäller förutsatt att kraven på trafiksäkerhet är
beaktade och uppfyllda. Det kan handla om att någon tillfälligt behöver parkera nära en
målpunkt på grund av sjukdom, en speciell leverans av varor, i samband med flytt eller liknande.
Sjukdom ska styrkas med läkarintyg.
Landskrona stads handläggning av ansökan om dispens från LTF är fri från avgift.
Dispens från LTF medges med specifika villkor anpassade till varje ansökan.
Dispens från LTF medges som längst med ett år.
Dispensen ska medföras i original vid användande.
Om tillståndet medger parkering ska det placeras på insidan av fordonets vindruta så att nedre
delen av tillståndet är väl synligt utifrån.
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