Anmälan om försäljning av
Folköl och/eller E-cigaretter
enligt 5 kap 5 § alkohollagen (2010:1622),
respektive 15 § lagen om tobak och
liknande produkter (2018:2088)
FOLKÖL
E- CIGARETTER
PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE

Anmälan ska göras innan försäljningen får påbörjas. Kommunen kommer att ta ut en avgift för sin
tillsynsverksamhet. Vid frågor om tillsynsavgift kontakta kommunen. När försäljning upphör ska
uppsägning ske till kommunen annars kommer tillsynsavgift att faktureras.
Försäljningsställe:
Namn:
Adress:
Postadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-postadress:
Ägare och faktureringsadress:
Organisationsnummer:
Firmanamn:
Gatuadress:
Postadress:
Faktureringsadress:
Faktureringspostadress:
Underskrift:
Ort och datum:

Rev 2011-10-14/ER/BO

Underskrift av
behörig firmatecknare:
Namnförtydligande:
Behandling av personuppgifter enligt GDPR
Behandling av personuppgifter Information om hur Åre kommun sparar och behandlar personuppgifter enligt
Dataskyddsförordningen, Förordning (EU) nr 2016/679 i förkortning benämnd GDPR hittar du på nästa sida.

___________________________________________________________________________
Postadress
Besäksadress
Åre kommun
Stationsvägen 1
Enheten för alkohol och tobak Åre
Box 159
830 14 Åre

Telefon
0647-164 18
0647-164 72
0647-164 88

Mailadress
serveringstillstand@are.se

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare,
näringsidkare och myndigheter.
Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter och
att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.
Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett
privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.
Kontakt, frågor eller mer information
För att göra invändningar våra personuppgiftsbehandlingar eller om du vill ha rättelse, begära överföring (dataportabilitet),
begära att kommunen begränsar behandlingen eller begära radering av dina personuppgifter begär du det på adressen:
Åre kommun | Box 201 | 837 22 Järpen. Du kan även kontakta oss på telefon 0647-161 00 eller via e-post på
kundtjanst@are.se
Vill du klaga på våran behandling av dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen |
Box 8114 | 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på :

Rev 2011-10-14/ER/BO

http://are.se/kommunpolitik/dataskyddsforordningen-gdpr

___________________________________________________________________________
Postadress
Besäksadress
Åre kommun
Stationsvägen 1
Enheten för alkohol och tobak Åre
Box 159
830 14 Åre

Telefon
0647-164 18
0647-164 72
0647-164 88

Mailadress
serveringstillstand@are.se

