ORDERBLANKETT för Normal undersökning enligt SLVFS 2001:30

ALS SCANDINAVIA

ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19c, 182 36 Danderyd. Brev: Box 700, 182 17 Danderyd.
Tel: 08-5277 5200. Fax: 08-768 34 23. e-post: info.ta@alsglobal.com

Beställarens uppgifter för analysrapport

Faktureringsuppgift (om annorlunda än beställare)

Beställarens namn: *

Företag/organisation:

E-post (för rapport och faktura):*

Kontaktperson:

Postadress:*

E-post:

Postnummer:*

Ort:*

Adress:

Tel/mobil:*

Postadress:

miljoskydd@osteraker.se
Uppdragsnummer/Fakturareferens:
Kopiemottagare
Provinformation (Märk alla flaskor med provpunkt, datum och tid för provtagning)

Kommun:*
Provtagare:*

Prov 1
Prov 2
Prov 3
Prov 4
Prov 5
* Asterisk betyder att du måste lämna uppgift i rutan för komplett beställning
**För andra analyser måste särskilda flaskor och koder användas. Kontakta ALS eller Österåkers kommun.

Information om dricksvattnet
Typ av dricksvatten

Orsak till provtagning

□
□
□
□

□ Regelbunden undersökning enl. SLVFS 2001:30
□ Föreskriven
□ Klagomål
□ Driftkontroll
□ Utredning
□ Annat: __________________________

Utgående dricksvatten
Dricksvatten hos användaren
Råvatten
Annat: ________________________

Behandling av dricksvattnet

Om dricksvattnet är behandlat, provet togs

□ Provet har ej behandlats
□ Ja, med _____________________________________

□ Före behandling
□ Efter behandling

Övrig information till lab:

ALS Scandinavias avtalsnummer: OF171924

Kundnummer: 29942-

Version 2018-02-06 Org nr 556571-8318 VAT nr SE556571831801

Temperatur vid
provtagning*

Datum och klockslag
provtagning*

Övriga analyser**

Tillägg Clostridium
Perfringens
87.50 kr

Normal undersökning hos
användare
375 kr

Normal undersökning
utgående vatten
312.50 kr

Provtagningspunkter:

Tel/mobil provtagare:*

Analysomfattning för Normal undersökning enligt SLVFS 2001:30 med
priser inklusive moms
Normal undersökning utgående vatten (312.50 kr):
Färg, turbiditet, Fe, odlingsbara mikroorganismer 22°C, koliformabakterier 35°C, E.coli
Provmängd och kärl: 150 ml plastflaska, 60 ml plastflaska, 500 ml steril plastflaska
Fyll steril flaska till ca 80%, toppfyll resten
Normal undersökning hos användare (375 kr):
Färg, turbiditet, konduktivitet, pH, lukt, Fe, Mn, ammonium, odlingsbara mikroorganismer 22°C,
Långsamväxande bakterier 22°C, koliformabakterier 35°C, E.coli
Provmängd och kärl: 250 ml plastflaska, 60 ml plastflaska, 500 ml steril plastflaska
Fyll steril flaska till ca 80%, toppfyll resten
Tillägg Clostridium Perfringens (87.50 kr)*:
Clostridium Perfringens
Provmängd och kärl: Behövs inget extra provkärl
*Kan endast beställas tillsammans med Normal undersökning hos användare.
Tänk på att provta så nära inpå inlämning som möjligt då analyserna är tidskänsliga. Helst
samma dag, men tidigast kvällen innan. Observera att du som kund måste kontrollera när sista
inlämningstid är på kommunens kontor.
Det går också bra att lämna provet hos ALS Scandinavia måndag till torsdag (OBS EJ FREDAG),
eller skicka provet med företagspaket. Adressen är då:
ALS Scandinavia AB
Rinkebyvägen 19C
182 36 Danderyd
Öppettider: Se www.alsglobal.se
Vid frågor, kontakta vår kundtjänst:
Info.ta@alsglobal.com, 08-5277 5200

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med att du fyller i blanketter kopplade till miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Österåkers kommun, kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. I denna information
kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har
avseende vår behandling.
Personuppgiftsansvarig
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter.
Dataskyddsombud och kontaktuppgifter
Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara, informera och ge råd om
personuppgiftsbehandling inom vår organisation, samt även att fungera som kontaktpunkt för dig
som registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran
om att utöva dina rättigheter (se nedan).
Kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud:
Österåkers kommun
Dataskyddsombudet
184 86 Åkersberga
datskyddsombud@osteraker.se
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som tillhandahålles till oss. Sådana
personuppgifter utgörs bl.a. av namn och personnummer.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges
nedan.
Syfte med behandlingen

Legal grund för behandlingen

Administrera din anmälan.

Behandlingen är nödvändig för att vi
ska uppfylla våra rättsliga
förpliktelser.

Utöva tillsyn av ditt ärende.

Behandlingen är nödvändig för att vi
ska uppfylla våra rättsliga
förpliktelser.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt
för var och en att hos Österåker kommun ta del av allmänna handlingar. Det innebär att även
personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket
ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller dock inte om
handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat
för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften
behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.
Endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer får ta del av dina personuppgifter.
Vi använder leverantörer som tillhandahåller drift och support av våra system. Sådana
leverantörer kommer, såsom del av tjänsterna de tillhandahåller till oss, att utföra viss behandling
av dina personuppgifter för vår räkning.
Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra nämnder inom Österåkers
kommun, myndigheter eller andra tredje parter om vi är skyldig att göra det enligt tillämplig lag,
föreskrift eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som vi hanterar din anmälan och fram
till dess att verksamheten upphör. Därefter kommer vi att radera dina personuppgifter, om vi inte
är skyldiga att behålla dem längre på grund av lag- och arkiveringskrav.
Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:
•

Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina
personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även
rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

•

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.

•

Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter
raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad
och en begäran kan lämnas utan åtgärd.

•

Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av
dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan
lämnas utan åtgärd.

•

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära
överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format.

•

Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi
behandlar dem för direkt marknadsföring.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud för att göra en begäran enligt det föregående. Du
har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du här:
https://www.integritetsskyddsmyndigheten.se/om-oss/kontakta-oss/.
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