
Ansökan om nyckeltagg till vattenkiosk 

POSTADRESS 
683 80 HAGFORS 
BESÖKSADRESS 
Bryggarevägen 7 

TELEFON VÄXEL 
0563-185 00 

ORG.NR 
212000-1884

WEBBPLATS 
www.hagfors.se 

E-POST
va-renhallning@hagfors.se 

Uppgifter om företaget 
Företagets namn Organisationsnummer 

Fakturaadress Postnummer och ort 

Kontaktperson E-post kontaktperson

Telefon 1 Telefon 2 

E-post (blir även inloggning på vattenkiosk.se

Önskat lösenord: 

 Nyckeltagg
Nyckeltagg 1, märkning 

Nyckeltagg 2, märkning 

Nyckeltagg 3, märkning 

Nyckeltagg 4, märkning 

Nyckeltagg 5, märkning 

Nyckeltagg 6, märkning 

Nyckeltagg 7, märkning 

Nyckeltagg 8, märkning 

Nyckeltaggen är en värdehandling. Vid förlorad, skadad eller borttappad tagg debiteras en avgift. 

Jag är medveten om att vattnet i vattenkiosken räknas som ett tekniskt vatten och inte som dricksvatten, vilket jag 
bekräftar med min underskrift nedan. 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Fyll i blanketten, signera den, posta eller scanna och skicka på mail enligt nedan:  

Hagfors kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 683 80 Hagfors, eller va-renhallning@hagfors.se 

När ansökan är behandlad får du som kund ett mejl med uppgifter om när och var du kan kvittera ut din nyckeltagg. 

Kvitterad nyckel/nycklar 
Underskrift 

Ort Datum 

Utlämnare Hagfors kommun 
Underskrift Namnförtydligande 

http://www.habo.se/
mailto:va-avdelningen@habo.se


POSTADRESS 
683 80 HAGFORS 
BESÖKSADRESS 
Dalavägen 10 

TELEFON VÄXEL 
0563-185 00

ORG.NR 
212000-1884 

HEMSIDA 
www.hagfors.se 

E-POST
va-renhallning@hagfors.se 

Dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen
Den personuppgiftsansvariges identitet 
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen 
Adress:      
Telefon:        
E-post:

  Dalavägen 10, 683 80 Hagfors         

     kommun@hagfors.se 

Hagfors kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna kvittera ut vattenkiosknyckel/ 
nycklar. 

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, uppgift av 
allmänt intresse och myndighetsutövning. 

Läs mer om dina rättigheter, hur Hagfors kommun hanterar personuppgifter samt hur du 
kommer i kontakt med dataskyddsombudet på www.hagfors.se/dataskydd.

0563-185 00 

http://www.habo.se/
mailto:kontaktcenter@habo.se
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