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خطي بيئيا
بالغ عن نشاط
ر

بالغ
بخصوص
نشاط جديد
تعديم نشاط
1

م المتوبع بدء النشاط بتاايخ
نشاط باام
غيا ذلك

اذكا امز النشاط
1

امز النشاط (امز ابمي) منصوص ع يه مي مايوم دااية التااخيص البياية ابم  251لعام

2013

معلومات عن الشركة/مقدم الطلب*
ايم الشاكة/ايم صاحب الشاكة

ابم اليجم التجااي/الابم الشخصي

العنوا البايدي

الهات

الامز البايدي والمنطرة البايدية

الهات

الجوام

البايد اإللكتاوني

معلومات عن المنشأة
ايم المنشأة (مثالس ايم النشاط أو المكا )

ابم العراا

عنوا المااجعة

الهات

الامز البايدي والمنطرة البايدية

الهات

شخص التواصم ل شاو البياية

البايد اإللكتاوني

الجوام

* تتم معالجة وحماية بياناتك الشخصية من ببنم مج نم حماينة البيانة والصنحة ومرسنا لماينوم حماينة البياننا ) .2016/679 (GDRPالغنا
الجمع والمعالجة هو معالجة إخطااا األنشطة الخطاة بيايسا واأليام الرانوني لذلك هو ممااية الي طة .يتم تخزي البيانا ومرا لرنانو األاشني .
نشااك مع وماتك مع الوكاال الحكومية األخاى والمراولي م الباط  ،والتي تخضع التفابية منحة ) .(PUBاباأ المزيد عن تعامنم ب دينة أوبيناال
مع البيانا الشخصية وحروبك بصفتك مردم البالغ ع ى www.uppsala.se/gdpr
من

العنوا البايديUppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala :
عنوا الزيااة • »Ulls väg 28« :الهات ( 018-7270000 :البدالة)
البايد اإللكتاونيmiljoforvaltningen@uppsala.se :
www.uppsala.se

المرفقات التي يجب إدراجها في البالغ
وص النشاط
الطابة اإلنتاجية/نطاق النشاط
أوبا التشغيم والنرم إلى النشاط ومنه
اإلمصاح ع االنبعاثا أو أي إخالال بياية األخاى
(مثالس الضوضاء أو االهتزازا أو الاااحة أو الغباا أو
التوهج).
وص مخاطا النشاط البياية ونوع
اإلجااءا الوبااية ال ُم ْز َمع اتخاذها
اإلمصاح ع كيفية ايتيفاء بواعد المااعاة العامة
وص الموبع مع ذكا مخطط الموضع وبيا موبع النشاط
بالنيبة ل مياك وغياها م األنشطة الحياية ل تغياا
ومناطق الحماية المااية ومصادا المياه والطبيعية المحمية.

ويجب في الحاالت التي وقعت إرفاق المرفقات التي تذكر:

حدد بعالمة  xأي المامرا التي أامرتها.
ايتهالك المواد الكيميااية والمواد الخام
َط َاة
تصميم موابع تخزي ل مواد الكيميااية والنفايا الخ ِ
وص منشأة التنرية
وص إدااة النفايا  ،بما مي ذلك الكميا
صهاايج اليواام الراب ة لالشتعام ،ااجع االيتمااة الخاصة
َ
منشآ ال ُمبَ ِادا  ،ااجع االيتمااة الخاصة
غيا ذلك:

عنوان ال َف ْوتَ َرة
تايم الفواتيا إلى العنوا الذي كتبته تح
أايد أ ُ
مع وما ع الشاكة/مردم الط ب

مع وما ع المنشأة

عنوا مواتيا خاص ،حيب اآلتي

المايم إليه

الماجع إلخ

العنوا

الامز البايدي والمنطرة البايدية

يؤكد المخ ّول بالتوقيع باسم الشركة صحة البيانات ال ُم َقدَّمة
التاايخ

كتابة االيم بخط واضح

التوبيع

تُرسل االستمارة إلى
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

يُرجى التنبه إلى وجوب تعبئة هذه االستمارة باللغة السويدية حصراً.

