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Ansökan om andrahandsuthyrning
Förstahandshyresgäst
Förnamn

Efternamn

Vänligen texta. Ofullständig blankett behandlas ej.
Personnummer

Adress

e-postadress

Postadress

Mobilnummer

Tidsperiod för uthyrning

Från och med

Till och med

Ev. ny adress dit hyresavin ska skickas under aktuell period
Anledning till uthyrning
Vid provboende ange adress för boendet

Andrahandshyresgäst
Förnamn

Efternamn

Adress

Personnummer
e-postadress

Postadress
Tel bostad
Tidsperiod för uthyrning

Mobilnummer
Från och med

Till och med

Jag är medveten om att jag som kontraktsinnehavare är ansvarig för min lägenhet under andrahandsuthyrningen. Skulle
problem uppstå under uthyrningstiden som innebär att hyresrätten förverkas är det jag som kontraktsinnehavare som
gentemot Uppsalahem är ansvarig för den uppkomna situationen.
Jag har tagit del av informationen om andrahandsuthyrning samt GDPR informationen på sida 2 och samtycker till eventuell behandling av känsliga uppgifter. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga.

Datum

Avtalsinnehavarens underskrift

Datum

Godkännes av Studentstaden

Box 136, 751 04 UPPSALA, Besök: Salagatan 16 A
Tel vxl: 018-727 91 00, www.studentstaden.se
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Ansökan om andrahandsuthyrning
Information om GDPR
Personuppgiftsansvarig är Uppsalahem AB, Box 136, 751 04 Uppsala, orgnr: 556137-3589. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. I syfte att handlägga ansökan behöver Uppsalahem behandla
de personuppgifter som du lämnar på denna blankett samt i bifogade intyg. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning där Uppsalahems berättigade intresse är att kunna administrera ansökan samt för att kunna fullgöra våra skyldigheter
som hyresvärd.
För att styrka att man har beaktansvärda skäl kan det innebära att vi behandlar känsliga uppgifter om dig. Uppsalahem behöver därför ditt samtycke för att behandla eventuella känsliga uppgifter som du lämnar på ansökan samt i bifogade intyg.
Samtycket är giltigt tillsvidare, du har rätt att närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss på
info@uppsalahem.se. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte vår behandling av dina uppgifter innan du återkallade det.
Dina uppgifter sparas så länge som ansökan är aktuell och i enlighet med vid var tid gällande arkivlagstiftning. Personuppgifterna kommer att delas med personer som arbetar med uthyrning och förvaltning inom Uppsalahem. Uppgifterna kan
också delas med kommun och myndigheter vid skyldighet att lämna ut uppgifterna enligt lag.
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 info@uppsalahem.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@uppsala.
se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
För mer information om Uppsalahems behandling av personuppgifter kan du läsa mer på vår hemsida www.uppsalahem.se

Information om andrahandsuthyrning
• Ansökan ska lämnas in minst två veckor före den dag från vilken man avser att hyra ut sin bostad.
• Andrahandshyresgästen ska vara heltidsstuderande. Detta måste styrkas med intyg på akademiska studier.
• Avtalsinnehavaren ska kunna styrka arbete, praktik eller utlandsstudier samt kunna uppvisa att hen fortfarande är knuten
till akademiska studier genom att bifoga intyg på beviljat studieuppehåll från sin institution.
• Om man vill hyra ut under sommarmånaderna, juni, juli, augusti, så ska man skicka in en andrahandsansökan men inga
intyg behövs.
• Om man vill hyra ut under sommarmånaderna samt kommande termin så ska den man vill hyra ut till kunna styrka att
man ska läsa heltid vid Uppsala Universitet samt att avtalsinnehavaren ska kunna styrka arbete, studier eller praktik på
annan ort.
• Innehavare av förstahandsavtalet är alltid ansvarig gentemot Studentstaden.
• Andrahandsuthyrning för provboende kan endast beviljas i 6 månader.
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