ANMÄLAN
om folkölsförsäljning enligt
alkohollagen (2010:1622)
Insändes till: Säffle kommun, Socialnämnden, 661 80 SÄFFLE
Innehavare/firma

Firma (enskild, aktiebolag, handelsbolag etc.)
Kontaktperson

Försäljnings/serveringsställe

 Detaljhandel (5 kap 5 §)
 Servering (8 kap 8 §)
Organisationsnummer
Typ av firma
Enskild

Aktiebolag





Handelsbolag

Annat





Adress

Telefon

Postadress

Mobiltelefon

Namn (butik, matservering)

Telefon

Adress

Telefax

Ort

Antal sittplatser (ifylles vid servering )

e-post

Uteservering (ifylles vid servering )

Lokalen är godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd
av Livsmedelslagen.
Verksamhet (huvudsaklig)
Kopia av godkännande bifogas
Mat säljes ifylles vid detaljhandel Ja  Nej 
Lista med varusortiment bifogas
Lagad mat serveras
Ja  Nej 
Meny bifogas
Program för egentillsyn har upprättats Ja  Nej 
Program för egentillsyn bifogas
Namn
Personnummer
Telefon
Försäljningsansvarig
Övrigt

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Nej 
Nej 
Nej 
Nej 
Nej 

Information enligt §§ 12 och 25 personuppgiftslagen (1998:204)
Enligt 10 § personuppgiftslagen får kommunen behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband
med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Uppgifter som lämnats ovan kommer nämnden i kommunen (personuppgiftsansvarig) att behandla i ett register, omfattande de
som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl (klass II) i kommun. Registret används vid kommunens
tillsyn över servering av eller detaljhandel med öl (klass II) enligt 9 kap 2 § alkohollagen samt vid uttag av tillsynsavgifter enligt
8 kap 10 §.
Då så begärs, kan enligt 9 kap 8 § alkohollagen uppgifterna komma att lämnas till övriga tillsynsmyndigheter såsom
Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. Kommunen skall även enligt samma paragraf på begäran av
Skatteverket eller Tullverket lämna de uppgifter som behövs för beskattning eller påförande av tull. Begäran om information om
och rättelse av personuppgifter registrerade enligt ovan, i det fall nämnden inte rättar uppgifterna enligt den enskildes önskemål,
kan lämnas till kommunens personuppgiftsombud.

För publicering av personuppgifter på Internet krävs att den registrerade har lämnat sitt
samtycke. Lämnade uppgifter enligt ovan får publiceras på kommunens hemsida.
Ort och datum
Underskrift

Ja 

Nej 

Underskrift (för aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening etc. skall anmälan undertecknas av
behörig firmatecknare)

2012-03-16

Namnförtydligande

Postadress
SÄFFLE KOMMUN
Socialförvaltningen
661 80 SÄFFLE

Besöksadress
Industrigatan 10

Telefon/fax
Tfn
0533-68 10 00 vx
Fax
0533-412 51 dir
E-post
social@saffle.se

Post-Bankgiro-Org.nr.
Postgiro 7 69 59-6
Bankgiro 883-0150
Org.nr.
212 000-1900

