Ansökan om tillstånd till uthyrning i andra hand
Adress

Lgh nr

Månadshyra

Sökande

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Hyresperiod fr o m – t o m
Föreslagen andrahandshyresgäst Efternamn

Förnamn

Personnummer

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ensamst

Sammanb

Gift
Nej

Nuvarande bostadsadress

Betalningsanmärkningar finns

Ja

Arbetsgivare eller motsvarande

Årsinkomst

Telefon dagtid

Borgensman, namn och adress

Personnummer

Telefon dagtid

Medtillträdare Efternamn

Förnamn

Nuvarande bostadsadress

Personnummer
Telefon dagtid

Mobiltelefon

Betalningsanmärkningar finns

Ja

Arbetsgivare eller motsvarande

Årsinkomst

Telefon dagtid

Borgensman, namn och adress

Personnummer

Telefon dagtid

Information om den nuvarande/senaste bostaden
Eget kontrakt
Andra hand
Månadshyra

Nej

Har bott sedan

Hyresvärdens namn och telefonnummer
Gemensamma uppgifter
Antal personer som skall bo i
lägenheten
Skäl
Sökandens skäl för ansökan

Ev. barns födelseår

Rökare

Ja

Nej

Bilagor
Intyg från arbetsgivare
Intyg från skola

Vi intygar att ovan ifyllda uppgifter om oss är sanningsenliga.
Den fastighetsägare som efterfrågar mig/oss (tillträdande hyresgäst) får kontrollera mina inkomstuppgifter och kontakta nuvarande
hyresvärd för att hämta erforderliga referenser.
Datum
Underskrift (sökande hyresgäst/er)
Datum
Underskrift (föreslagen andrahandshyresgäst/er)

Järntorgsgatan 8
413 01 Göteborg

Tel

031-757 13 40

www.wikowia.se
info@wikowia.se

Behandling av personuppgifter
För att vi ska kunna administrera din ansökan om uthyrning i andra hand behöver vi behandla parternas
personuppgifter. Det innebär att vi behöver lagra och behandla de personuppgifter, i form av bland
annat namn, kontaktuppgifter och personnummer, som anges på ansökningsblanketten. Ditt
personnummer behöver vi för att göra en fullgod kreditprövning på sökande andrahandshyresgäster.
Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på fullgörande av förestående hyresavtal. Våra
hyresgästers personuppgifter sparas under hyresförhållandet, och därefter sparas nödvändiga
personuppgifter för vår bokföring i 7 år. Personuppgifter om sökande som inte är vår hyresgäst sedan
tidigare gallras efter meddelat beslut om uthyrning i andra hand – om inte uthyrning godkänns.
Som registrerad har du rätt att begära ett utdrag av de personuppgifter vi har registrerade om dig. Under
vissa förutsättningar kan du få dina personuppgifter raderade eller behandlingen begränsad. Du har rätt
att invända mot viss behandling och även få dina personuppgifter överförda i ett digitalt format till annan
aktör.
Om du har frågor eller begäran angående dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på
info@wikowia.se. Vill du veta mer om dina rättigheter eller regler till skydd för din personliga integritet
kan du även besöka Datainspektionens hemsida för mer information. Skulle du vara missnöjd med vår
behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål.
För information om hur vi på Wikowia behandlar dina personuppgifter i ansökan om uthyrning i andra
hand, se vår integritetspolicy.
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