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Ansökan om nyckel till vattenkiosk för 
verksamheter 
Skicka ifylld blankett till vattenkiosk@roslagsvatten.se eller till Roslagsvatten, Box 437, 184 26 
Åkersberga 
 
När ansökan är registrerad får du som kund ett mejl med uppgifter om när och var du kan kvittera 
ut din nyckel/dina nycklar. Nyckeln är en värdehandling. Vid förlorad, skadad eller borttappad 
kvitteras ny nyckel ut för 500 kronor.  
 

 
 

Uppgifter om företaget   
Företagets namn Organisationsnummer 

Fakturaadress Postnummer Ort 

Telefon dagtid (även riktnummer) Alternativ telefon (även riktnummer) 

 

E-postadress (blir även inloggning på kundens sida) Önskat lösenord på kundens sida 

 
 

Beställning av nycklar 
Nycklekort som gäller i samtliga kommuner (Ekerö, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker) 

Antal 

Gul nyckel endast till vattenkiosken vid brandstationen i Österåker 
Antal 

 

Jag är medveten om att vattnet i vattenkiosken inte räknas som dricksvatten, vilket jag bekräftar 
med min underskrift nedan. 

 
 

UNDERSKRIFTER     
   

Namn   Ort 

Namnförtydligande  Datum 
 
 

Ifylles vid utlämning av nycklar hos Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga. 
 
Kvittering utlämnade nycklar   

Underskrift kvitterad nyckel/nycklar Personnummer 

Namnförtydligande Datum 

 
Utlämnare Roslagsvatten 

 

Underskrift Namnförtydligande 
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Roslagsvatten behandlar dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen 
 
Personuppgiftsansvarig: Dataskyddsombudet  
Adress: Roslagsvatten, Box 437, 184 26 Åkersberga 
E-post: dataskyddsombud@roslagsvatten.se 
 
Roslagsvatten samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna kvittera ut 
vattenkiosknyckel/ nycklar.  
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen. 
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part 
eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal 
ingås. 
 
Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Roslagsvatten. Läs 
mer om dina rättigheter, hur Roslagsvatten hanterar personuppgifter samt hur du 
kommer i kontakt med dataskyddsombudet på 
roslagsvatten.se/dataskyddsforordningen 
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