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- Tillbud/olycksrapport Enligt Förordningen (SFS 2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor
Blanketten skickas till:
Höglandets Räddningstjänstförbund
Funktion Myndighet
571 80 Nässjö

Datum för tillbudet

Enligt förordning (2010:1075)om brandfarliga och explosiva varor § 12 föreligger rapporteringsskyldighet
av tillbud och olyckor där tillståndspliktig hantering sker av brandfarliga eller explosiva varor. Det är tillståndshavarens ansvar att rapportera till tillsynsmyndigheten. Vanligtvis är denna uppgift delegerad till föreståndaren. Rapporteringen bör ske så kort tid som möjligt efter tillbuds/olyckstillfället.
Uppgifter om verksamhetsutövare
Företaget/sökandens namn

Organisation-/personnr

Postadress

Postnummer

Kontaktperson

e-postadress

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Postort

Fastighetsbeteckning

Beskrivning av händelse

HRF2013BRV06-1

Kort beskrivning av händelsen där bl a ämne, mängd, orsak, skador, vidtagna åtgärder, skade etc framgår. (Kan lämnas som särskild bilaga.)

Underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Postadress
HRF

Besöksadress Nässjö
Telegatan 3

571 80 Nässjö

Besöksadress Vetlanda
Lilla Nygatan 4

Telefon (växel)
0383-46 77 00

Telefax Nässjö
0383-46 77 98

Bankgiro
5329-3585

E-postadress
myndighet@raddningstjansten.com

Telefax Vetlanda
0383-46 77 99

Org. Nr.
222 000-1388

Webbadress
raddningstjansten.com
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Information om behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, telefonnummer,
adress och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta ansvariga personer på
plats vid en tillsyn eller om en händelse skulle inträffa.

Vi registrerar endast uppgifter vi får från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Dina uppgifter kommer att sparas under tiden tillståndet
gäller. Därefter raderas dem inom en månad.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med annan part. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är förbundets politiska direktion. 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 hoglandet@raddningstjansten.com. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoglandet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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