
 
Intresseanmälan 

fiberanslutning 
 

 E-post Telefon Hemsida 
Bengtsfors Energi Nät AB energi.nat@bengtsfors.se 0531-52 61 63 www.bengtsforsenergi.se/nat 
Postadress Besöksadress   
Industrigatan 10 Industrigatan 10   
666 31 Bengtsfors    
 

 
 

Personuppgifter 
För- och efternamn 

 
Telefonnummer E-postadress 

  

Fastighet 
Intresseanmälan gäller 

       Fastighet, företag        Hyresfastighet        Villa, privatperson 
Fastighetsbeteckning Gatuadress Ort 

   

 Jag önskar även separat offert för grävning på tomt 

Underskrift 
Genom denna intresseanmälan förbinder jag mig inte att beställa fiberanslutning. Beställning görs på 
separat blankett eller digitalt via vår hemsida efter offert från Bengtsfors Energi Nät AB. Jag har läst 
och godkänner Bengtsfors Energi Nät AB:s behandling av mina personuppgifter enligt text nedan. 
Ort och daturm 

 
Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter som lämnas i samband med din intresseanmälan är nödvändiga för att Bengtsfors 
Energi Nät AB ska kunna ta kontakt med dig och lämna ett kostnadsförslag inför ett eventuellt avtal 
om fiberanslutning. 

Personuppgiftsbehandlingen baseras på dataskyddsförordningen, artikel 6 punkt 1b: 
"Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta 
åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås." 

Hantering och lagring 
Dina personuppgifter lagras i Bengtsfors kommunkoncerns verksamhetssystem för e-tjänster och 
hanteras av personal på Bengtsfors Energi Nät AB. 

Vi raderar de personuppgifter du lämnat i samband med denna intresseanmälan årligen förutsatt att 
ärendet är avslutat. 

Vår leverantör (Sokigo AB) har tillgång till systemet i eventuella supportärenden. Bengtsfors kommun 
har ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören för att säkerställa att dina personuppgifter 
behandlas korrekt.  
Rätt till radering från vårt register 
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att 
begära rättelse, radering eller begränsning av behandling. Kontakta vårt dataskyddsombud. Du har 
även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina 
personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.bengtsforsenergi.se/gdpr. 



 Frankeras ej 

Porto betalt 

 

 

 Bengtsfors Energi Nät AB 
Bredband 
Box 14 
666 21 Bengtsfors 
 

 Svarsförsändelse 
Kontonummer 650 036 600 
666 21 Bengtsfors 
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