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FULLMAKT - ANDRAHANDSUTHYRNING
Fullmaktsgivare (hyresgäst)
Namn

Personnummer

Adress

Lägenhetsnummer

Postadress

Telefon

E-postadress

Jag ger nedan nämnda person fullmakt att företräda mig i alla frågor som rör min lägenhet under andrahandsuthyrningen. Denna fullmakt äger giltighet intill
dess jag återflyttat till ovan angiven lägenhet och kan ej återkallas innan dess.

Fullmaktstagare (företrädare för hyresgäst)
Namn

Personnummer

Adress

Lägenhetsnummer

Postadress

Telefon

E-postadress

Underskrift fullmaktsgivare
Ort och datum

Underskrift, Uppsalahems hyresgäst

Namnförtydligande

Underskrift fullmaktstagare
Ort och datum

Underskrift fullmaktstagare

Namnförtydligande
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FULLMAKT - ANDRAHANDSUTHYRNING
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. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning där Uppsalahems
berättigade intresse är att kunna administrera ansökan samt för att kunna fullgöra våra skyldigheter
som hyresvärd.
Dina uppgifter sparas så länge som ansökan är aktuell och i enlighet med vid var tid gällande
arkivlagstiftning. Personuppgifterna kommer att delas med personer som arbetar med uthyrning och
förvaltning inom Uppsalahem. Uppgifterna kan också delas med kommun och myndigheter vid
skyldighet att lämna ut uppgifterna enligt lag.
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 andrahandsuthyrning
Om du inte ska bo i din bostad under en tidsbegränsad period kan du i vissa fall hyra ut bostaden i
andra hand. Du behöver tillstånd från oss för att få hyra ut lägenheten i andra hand. För mer
information om vad som gäller vid andrahandsuthyrning se blanketten ”Ansökan –
andrahandsuthyrning”.
Ska du vara utomlands kräver vi att du skriver under en fullmakt utställd på någon i Sverige som du
litar på. Denna person, fullmaktstagaren, får företräda dig i frågor rörande din lägenhet under
andrahandsuthyrningen. Fullmaktstagaren får inte vara andrahandshyresgästen. Din fullmakt
förvaras hos oss tillsammans med ditt kontrakt.
Som vår hyresgäst är du hela tiden fullt ansvarig för lägenheten. Du ansvarar för hyresbetalningar
och för eventuella störningar och skador som kan uppstå under andrahandsuthyrningen.

