Ansøgning om tilskud fra Bygningsfornyelsen
Faaborg-Midtfyn Kommune
Plan og Kultur
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Mail: planogkultur-post@fmk.dk
Ejendommens Adresse

Ejerbolig
Andelsbolig
Udlejningsejendom
Erhvervsbygning

Matrikelnummer og Ejerlav (ses på BBR meddelelsen)
Ejendomsnummer
(ses på BBR meddelelsen)
Opførelsesår
Bygningsnummer
(ses på BBR meddelelsen)

Der søges tilskud til følgende arbejder (sæt kryds)

Nedrivning

Døre

Arkitektoniske Detaljer

Tag

Vinduer

Indgangsparti

Skorstene

Ydermure

Karnapper

Kviste

Fundament

Andet

Projektbeskrivelse (beskrives enten her eller på vedlagt bilag)
Projektbeskrivelse

Budget inkl. moms
(Ved tilskud til renovering skal
der indhentes min. 2 tilbud)

Side 1 af 2

Yderligere informationer
Der skal altid være vedhæftet foto af bygningerne. Du bedes vedhæfte tegninger og fotos i det omfang det er
relevant.
Billeder vedhælftet		
Tegninger vedhæftet

Ejers Oplysninger
Navn
Adresse

Email & Telefonnummer

Dato & Underskrift

Kontaktperson
Navn
Email & Telefonnummer

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte os på via sikker post eller på telefon 7253 2036.
Ansøgningen sendes digitalt som sikker post via borger.dk. Som modtager vælger du Faaborg-Midtfyn Kommune, Fysisk
planlægning. Virksomheder sender sikker post gennem virk.dk.
Se mere her: www.fmk.dk/om-kommunen/sikkerhed/send-sikker-digital-post-til-os/
Ved fremsendelse med almindelig post:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Plan og Kultur
Mellemgade 15
5600 Faaborg.
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Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Faaborg-Midtfyn Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj allé 2
DK-5750 Ringe
CVR-nr.: 29188645
Telefon: +45 72 53 05 30
Mail: fmk@fmk.dk
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver Rikke Graff, It & digitalisering.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
• På e-mail: Skriv sikkert som borger via https://www.borger.dk/
• Er du leverandør: Skriv sikkert på mail som virksomhed gennem https://post.virk.dk/
• På telefon: +45 72 53 05 30
• Ved brev: Faaborg-Midtfyn Kommunes Borgerservice, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe eller Mellemgade 15, 5600
Faaborg, att. ”Databeskyttelsesrådgiver”.
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Sagsbehandling og administration af ansøgninger om støtte efter byfornyelsesloven.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Byfornyelsesloven
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Al behandling af sager i kommunen, hvor borgere nævnes indeholder som minimum personoplysninger.
I mange tilfælde vil sagsbehandlingen ligeledes omfatte personfølsomme oplysninger, og i ganske få tilfælde, vil oplysninger om strafbare forhold.
• I dette konkrete tilfælde behandles følgende oplysningstyper:
           •    Personoplysninger
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan for eksempel være andre offentlige myndigheder eller sagsparter, som skal bidrage til sagens oplysning.
Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine oplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til arkivlovgivningen regler. Læs mere om reglerne her:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183862
7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.
8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

