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ANSÖKAN OM ÖVeRLÅTeLSe AV HYReSKONTRAKT
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Motivera skäl till överlåtelse. Bifoga eventuella intyg som styrker skäl.

Finns andra hyrda objekt, t ex garage eller p-plats som önskas överlåtas?

Ny adress. Bifoga bostadskontrakt som styrker nytt boende.

Överlåtelse till
Namn

Telefon

Personnummer

E-post

Relation till kontraktsinnehavare

Önskat datum för överlåtelse (alltid vid månadsskifte)

Jag försäkrar att av mig lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om överlåtelsen godkänns är jag medveten om att jag övertar lägenheten i befintligt skick med dess eventuella fel
och brister. Uppsalahem får med detta medgivande vid behov inhämta de uppgifter som krävs.
Jag har tagit del av informationen om överlåtelse av hyreskontrakt samt GDPR informationen på sida 2 och samtycker till eventuell behandling av känsliga uppgifter. Jag försäkrar
att lämnade uppgifter är sanningsenliga.

Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Kontraktsinnehavare

Övertagande kund

Läs mer på nästa sida.
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ANSÖKAN OM ÖVeRLÅTeLSe AV HYReSKONTRAKT
Information om GDPR

Personuppgiftsansvarig är Uppsalahem AB, Box 136, 751 04 Uppsala, orgnr: 556137-3589. Vi tillämpar vid
var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. I syfte att handlägga ansökan
behöver Uppsalahem behandla de personuppgifter som du lämnar på denna blankett samt i bifogade intyg. Vi
behandlar också personuppgifter om dina ekonomiska förhållanden som behövs vid bedömningen av om du
uppfyller kraven för att godkännas som ny hyresgäst. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning där
Uppsalahems berättigade intresse är att kunna administrera ansökan för att kunna fullgöra våra skyldigheter
som hyresvärd.
För att styrka överlåtelsen kan det innebära att vi behandlar känsliga uppgifter om dig. Uppsalahem behöver
därför ditt samtycke för att behandla eventuella känsliga uppgifter som du lämnar på ansökan samt i bifogade
intyg. Samtycket är giltigt tillsvidare, du har rätt att närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom
att kontakta oss på info@uppsalahem.se. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte vår behandling av
dina uppgifter innan du återkallade det.
Dina uppgifter sparas så länge som ansökan är aktuell och i enlighet med var tid gällande arkivlagstiftning.
Personuppgifterna kommer att delas med personer som arbetar med uthyrning och förvaltning inom
Uppsalahem.
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, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@uppsalahem.se. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@uppsala.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
För mer information om Uppsalahems behandling av personuppgifter kan du läsa mer på vår hemsida
www.uppsalahem.se

Information om överlåtelse av hyreskontrakt

Det är i vissa fall möjligt att överlåta hyreskontraktet till en närstående, såsom förälder, barn, sambo eller make
under förutsättning att parterna har bott tillsammans och haft gemensamt hushåll under de senaste åren. Den
som önskar ta över hyresavtalet måste uppfylla Uppsalahems kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst.
Nuvarande hyresgäst ska också styrka sitt nya boende.
Överlåtelse av hyreskontrakt kan också bli aktuellt vid dödsfall. Överlåtelse kan då ske under samma
förutsättningar som ovan med det är dödsboet som ska ansöka om överlåtelsen. Till ansökan ska
”dödsfallsintyg med släktutredning”, från Skatteverket bifogas.
Det är hyresgästen som ska styrka att förutsättningar för överlåtelse är uppfyllda. Om en ansökan inte är
komplett ska den på Uppsalahems begäran kompletteras. Handläggningstiden är ca 3-4 veckor.
Ansökningarna prövas endast en gång av Uppsalahem. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära
överprövning av beslutet hos Hyresnämnden.

