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Anmälan till miljödiplomering

Miljödiplomering av event

Sökande
Namn på arrangör för event Organisationsnummer

Namn på event Datum för event

Kontaktperson

Telefon Mobil

E-post

Besöksadress Postnummer Ort

Postadress/boxadress Postnummer Ort

Fakturaadress Fakturareferens Postnummer Ort

Webbplats

Läs mer om miljödiplomering på www.miljodiplom.se

Undertecknad samtycker till Göteborgs Stads behandling av personuppgifter goteborg.se/dinapersonuppgifter

Undertecknad har läst igenom manualen för användning av logotyperna för Svensk Miljöbas och godkänner villkoren. 
Manualen finns på www.svenskmiljobas.se.

Ort och datum

Namnteckning, arrangör eller motsvarande Namnförtydligande

E-posta till: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

http://goteborg.se/dinapersonuppgifter
http://www.svenskmiljobas.se
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Avgifter

Anmälningsavgift
Anmälan är bindande. Vi kommer att fakturera anmälningsavgiften när anmälan kommit in till oss på miljö-
förvaltningen.

Anmälningsavgiften för miljödiplomering av event är en engångsavgift på 3 000 kronor (exklusive moms). 
I avgiften ingår miljödiplomeringsmaterial för event, ett introduktionsmöte eller konsultation per telefon 
samt administration. 

Revisionsavgift
Inför miljödiplomering av eventet får arrangören en offert på revisionsavgiften. Revisions- 
avgiften baseras på eventets storlek och på den tid som revisionen beräknas ta. I denna avgift ingår 
granskning av dokument, platsrevision inklusive restid, upprättande av revisionsrapport, digitalt diplom, 
licensavgift till Svensk Miljöbas samt marknadsföring på  
www.svenskmiljobas.se

Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg 
Besöksadress: Karl Johansgatan 23 
Telefon: 031-365 00 00 
www.goteborg.se

Så behandlas dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då 
personuppgiftslagen (PUL). Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och 
annan tillämplig lagstiftning. Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen 
är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.
Mer information om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter hittar du här goteborg.se/dinapersonuppgifter 
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen. 

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5
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