
HALLAND 

 

Kunduppgifter 

Namn 

      

Organisationsnummer/Personnummer 

      

 

 

För utbetalning; Bankgiro, Bank/Clearing nummer/Konto 

      

 

Fakturadress 

      
 

Avhämtningsadress 

      
 

Faktura och avhämtningsadress till ev. övriga gårdar. 

                                                                    

                                                                   
 

                                                                   

                                                                   
 

Telefon / Mobiltelefon 

      

Fax 

      

Momsredovisningsskyldig 

Ja            Nej   

Kontaktperson 

      

Önskad aviseringsmetod kring hämtning 
 

Mail           SMS             Telefon  

 

E-postadress 

      

Tjänstinformation 

Typ av material 

   

 Farligt avfall  

 

 

 

 

 

 Skrot                               

 

 

 

Materialslag och mängd (m
3 

,ton eller antal )
 

 

Spillolja   ______ Bekämpningsmedel  ________   Färg  _________ 
 

Oljefilter/Fast oljeavfall  ________   Stickande/Skärande     _________ 
 

Lysrör/glöd-/lågenergi lampor  ___________   Blybatterier  _________ 
 

Övrigt farligt avfall  ___________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skrot  ____________________________ 

Vägbeskrivning och övrig information 

       

      
 

JRABs noteringar 

Datum utfört 

      

Antal timmar 

      

Antal mil 

      

Underskrift 

      

Fraktioner/vikt 

      

 Information om personuppgifter  

 

De personuppgifter som du lämnar till JRAB, JR-Företagen AB behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.  
Uppgifterna inhämtas direkt från dig själv. 
JRAB behandlar personuppgifter från samtliga kunder såsom namn-/adressuppgifter/konto-/personnummer.  
Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Hitta.se för adresser/telefonnummer eller från vårt inkassobolag när ekonomiska uppgifter krävs. Uppgifterna behandlas 
för att ge oss en ekonomisk helhetsbild vid avtal och beställda tjänster inom JRAB, JR-Företagen. 
Personuppgifter kommer att användas under och även en tid efter kunden avslutat våra tjänster eller uppdrag.  
De uppgifter som utger bokföringsunderlag kommer att sparas efter avslutat samarbete under minst 7 år för att följa bokföringslagen. 
Kontaktuppgifter som telefonnummer/mailadresser sparas 5 år. 
Uppgifterna är främst avsedda att användas inom JRAB, JR-företagen samt till myndigheter om skyldighet därtill föreligger enligt lag. 
Utlämnande av personuppgifter till Länsförsäkringar kommer att ske i samband med att vi fakturerar Länsförsäkringar för utförda tjänster dessa uppgifter samlas in för att ligga som grund för 
beställning och hantering av beställd tjänst. 
Som fysisk person kan du genom en skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter som rör dig till info@jrab.se.  
Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter som rör dig. 
Om ni har anmärkningar på vår hantering av lämnade uppgifter kan ni vända er till Dataskyddsinspektionen https://www.datainspektionen.se 
 

Internet: www.jrab.se      E-post: lf@jrab.se 

mailto:info@jrab.se
https://www.datainspektionen.se/

