ANSÖKAN OM GRAVANORDNING m m

7 kapitlet 27 § begravningslagen
(insänds i 1 exemplar)

Insänds till:
Svenska kyrkan i Malmö
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 16017
200 25 Malmö
Kyrkogård

Kvarter

Avdelning/rad

Gravplats nr

Undertecknad, som tagit del av gällande föreskrifter, ansöker om att få förse gravplatsen
med
ny gravanordning
tilläggs sten
tillägg till inskription
ram
Beskrivning
Stående gravsten, mått i cm
höjd
bredd

tjocklek

Material och dess färg

Ram, max yttermått i cm
längd
bredd

Liggande gravsten, mått i cm
längd
bredd

höjd

Ordalydelse/text/dekor
Typ av material och dess bredd/tjocklek

höjd

Beskrivning/ritning, skala 1:10, mätt i cm, textens lydelse och uppställning (ritning kan även
bifogas)

Tillverkningen utförs av
Namn
Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mailadress

Land

Montering av gravstenen*
Sker
I enlighet med CGK:s riktlinjer.
Annan metod. Ange vilken.
Utförs av, namn samt underskrift
Adress

Postnummer och ort

Land

*OBS - Gravanordningen ska monteras enligt gällande regler och vara demonterar.
Särskilda anvisningar
Uppsättning av gravsten får – då särskilda hinder inte föreligger – ske mellan kl 08.00 och 15.00 på
alla helgfria vardagar utom lördag och dag före helgdag. Anmälan om uppsättning ska ske till
respektive kyrkogårdsexpedition minst en dag före uppsättningen. Godkänd ritning ska
visas för arbetsledaren på kyrkogården.

Samtliga gravrättsinnehavare eller deras ombud ska underteckna ansökan.
Gravrättsinnehavares namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mailadress

Gravrättsinnehavares namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mailadress

Gravrättsinnehavares namnteckning
Namnförtydligande

Ort och datum

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mailadress

Beslut
Ansökan har av huvudmannen/upplåtaren

Godkänts

Avslagits**

Godkänts med angivna ändringar

Handläggare, namnteckning

Gravstenen bör monteras tidigast datum

Namnförtydligande

Ort och datum

** Beslutet om avslag med motivering skickas till gravrättsinnehavaren. ”Hur man överklagar” bifogas.

Behandling av personuppgifter
För att vi ska kunna behandla din ansökan om gravanordning behöver vi lagra
personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här
behandlingen är begravningslagens 7 kap. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst,
men detta påverkar inte lagligheten av den behandling som redan hunnit utföras.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att registrera dem i vårt diarium och
utreda att du är behörig att ansöka].
Uppgifterna kommer att sparas av oss i 20 år i enlighet med kyrkogårdsförvaltningens
dokumenthanteringsplan.
Dina rättigheter
Rätt att invända mot behandling
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de
personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem,
under förutsättning att du kan bevisa din identitet.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi
behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av
oss tills vidare.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett
korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Linda Nilsson
på 040-279003 eller mejl: linda.v.nilsson@svenskakyrkan.se

