Ansökan om
andrahandsuthyrning
Lägenhet
Adress:

Lägenhetsnummer:

Postadress:

Sökande (Förstahandshyresgäst hos Rikshem)
Hyresgäst 1 (kontraktsinnehavare)

Hyresgäst 2 (make/maka/sambo)

Förnamn:

Förnamn:

Efternamn:

Efternamn:

Personnummer:

Personnummer:

Telefon:

Telefon:

E-postadress:

E-postadress:

Skäl till ansökan
Sökandens skäl till ansökan om att hyra ut lägenheten i andra hand:

Handlingar till stöd för ansökan
Studieintyg

Arbetsgivarintyg

Annan handling

Intyg om provsamboende

Aviseringsadress (under uthyrningsperioden):
Postadress:
E-postadress (under uthyrningsperioden):
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Läkarintyg

1

Andrahandshyra
Jag/vi kommer begära följande hyra av andrahandshyresgästen

kr/månad

I hyran ingår följande tillägg:

Sökanden önskar hyra ut lägenheten i andrahand till nedan föreslagen
hyresgäst under perioden
Från och med (datum)

Till och med (datum)

Föreslagen andrahandshyresgäst/er
Andrahandshyresgäst 1

Andrahandshyresgäst 2
(make/maka/sambo)

Förnamn:

Förnamn:

Efternamn:

Efternamn:

Personnummer:

Personnummer:

Adress:

Adress:

Postadress:

Postadress:

Telefon:

Telefon:

E-postadress:

E-postadress:

2

Fullmakt för
att företräda mig/oss i alla ärenden
beträffande lägenheten bifogas i original vid utlandsvistelse.
•

Samtliga som undertecknar denna blankett har tagit del av informationen i bilaga ”Att tänka på vid
andrahandsuthyrning.

•

Samtliga som undertecknar denna blankett intygar härmed på heder och samvete att de lämnade
uppgifterna är riktiga.

•

Jag/vi är medvetna om att jag/vi som förstahandshyresgäst/er ansvarar för lägenheten under
andrahandsuthyrningen. Skulle problem uppstå under uthyrningstiden som innebär att hyresrätten
förverkas är det jag/vi som förstahandshyresgäst/er som gentemot Rikshem är ansvarig för den
uppkomna situationen.

•

Jag/vi som förstahandshyresgäst/er avser att efter uthyrningstidens utgång åter disponera
lägenheten för egen räkning genom att återflytta till densamma.
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Avslår hyresvärden ansökan, har hyresgästen möjlighet att hos Hyresnämnden ansöka om tillstånd till
andrahandsuthyrning. En andrahandsuthyrning som genomförs utan samtycke eller tillstånd kan
utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundas på oriktiga
uppgifter.

Hyresgäst 1 (förstahandshyresgäst)
namnteckning

Ort och datum

Hyresgäst 2 (make/maka/sambo)
namnteckning

Ort och datum

Andrahandshyresgäst 1
namnteckning

Ort och datum

Andrahandshyresgäst 2
namnteckning

Ort och datum

Skicka ifylld blankett med ev. bilagor till ditt ortskontor. Adressen hittar du på trapphusinformationen
och på www.rikshem.se/kontakt . Handläggningstid 1-2 månader. Ofullständig ansökan returneras.

Dina personuppgifter
Personuppgifter inom Rikshem behandlas med respekt för människors integritet och i enlighet med gällande
personuppgiftslagstiftning. Läs mer om personuppgiftsbehandling inom Rikshem på rikshem.se/dataskydd.
Behandling av personuppgifter andrahandshyresgäst - se vidare information sida 4.
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Behandling av personuppgifter andrahandshyresgäst
Vi behandlar dina personuppgifter när vår hyresgäst (förstahandshyresgästen) ansöker om tillstånd att
upplåta sin lägenhet i andra hand, under tiden du hyr lägenheten av vår hyresgäst
(förstahandshyresgästen) samt viss tid därefter. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du
läser vidare för att få veta mer.
En personuppgift är alls slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn,
adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.
Personuppgiftsansvarig
Rikshem AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller
annat företag gör på vårt uppdrag.
När vår hyresgäst ansöker om att upplåta sin lägenhet (hyra ut) till dig
Som ett led i prövningen av ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse samlar vi in och behandlar
dina personuppgifter. Vi kan inhämta och behandla uppgifter om dina tidigare boenden,
anställningsintyg och uppgifter från referensperson som lämnats till oss. Det gör vi för att vi har ett
berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. En hyresgäst kan vända sig till
hyresnämnden och ansöka om tillstånd till andrahandsupplåtelse. Om detta sker behandlar vi
uppgifterna för att bevaka vår rätt i ärendet.
Uppgifter som förs in i protokoll sparas i enlighet med lag. Om vi eller hyresnämnden avslår ansökan
sparar vi uppgifter som längst i tre månader därefter.
Om vår hyresgäst upplåter sin lägenhet till dig
Om du hyr lägenhet av vår hyresgäst kommer vi behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra
och administrera våra skyldigheter gentemot din hyresvärd (förstahandshyresgästen) och andra
boende i fastigheten. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi inhämtar
uppgifter om förbrukning av el, vatten/värme och/eller andra nyttigheter, när vi hanterar rapporter om
störningar samt när vi skickar information till dig eller din hyresvärd (förstahandshyresgästen).
Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är
korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner
för sådana.
Vid frågor
Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Rikshem, begäran om ett registerutdrag avseende
personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina
personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring
eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Rikshems dataskyddsombud:
dataskyddsombud@rikshem.se eller Dataskyddsombud Rikshem, Box 307, 101 26 Stockholm.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta tillsynsmyndighet.
Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.
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