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Betalaren
Namn

Personnr/organisationsnr

Utdelningsadress

Postnr

Postadress

Telefon

E-postadress

Kundnummer
Kontoinnehavarens bank

Betalningsmottagare

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
Clearingnummer Kontonummer

Nora kommun
Tingshuset
713 80 Nora

Bankgironummer
591-8560

Organisationsnummer
212000-2007

Villkor för autogiro
Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från
mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalnings
mottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte
skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg
om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt
kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren
från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran
överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller konto i annan
bank.
För uttag gäller dessutom följande:
Godkännande/information i förväg
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på
förfallodagen
 om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått
meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,
eller
 om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller
beställning av vara eller tjänst.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för
betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker
för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra
ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna**, som
får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök
Lämnas av betalningsmottagaren.

Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
 ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren
senast tre vardagar före förfallodagen,
 alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta
banken senast tre vardagar för förfallodagen.
Medgivandes giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla
medgivandet gör betalaren det genom att kontakta
kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet
upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit
kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren
att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att
avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att
kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren
härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock
rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro
om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig
kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som
medgivandet avser avslutats.
** Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6.1b, se information nästa sida
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro.
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Ort och datum
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Kontoinnehavarens underskrift
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Namnförtydligande
Nora kommun, 713 80 Nora | Besöksadress: Prästgatan 15, Nora | Växel: 0587-810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Webb: nora.se | Bankgiro: 203-2258 | Organisationsnummer: 212000-2007

Information till den registrerade vid inhämtandet av
personuppgifter
Om informationen hämtas från den registrerade själv:
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av ekonomiavdelningen, Nora kommun.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Nora kommun. För att komma i kontakt med
personuppgiftsansvarig kan du ringa växeln: 0587-810 00 eller skicka e-post:
nora.kommun@nora.se.
Nora kommun har ett dataskyddsombud gemensamt med Lindesberg och Hällefors kommuner
samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Dataskyddsombudet heter Anna Ljungsten. Du
når henne enklast genom att mejla anna.ljungsten@lindesberg.se eller ringa 0587-810 00.
Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s
dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen(PUL),
och att samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av
personuppgifter.
Kommunen kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att fullfölja avtal gällande
ditt medgivande av autogiro. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av artikel
6.1b Dataskyddsförordningen (GDPR).
Dina personuppgifter sparas så länge du inte avslutat ditt medgivande om autogiro.
Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att
kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas.
Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har
även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är
och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag
ska du lämna in en egenhändigt undertecknad begäran till kommunen. Du kan bara begära
registerutdrag för dina egna personuppgifter.
Om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller
om du har andra frågor kring kommunens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att
lämna klagomål till Datainspektionen.
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