Anmälan
serveringsansvariga personer

8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer

Tillståndshavare
Namn:

Bolagsnamn/Namn:

Organisationsnummer/personnummer:

Gatuadress:

Postnummer och postort:

Telefon:

Restaurangnummer:

E-postadress:

Serveringsansvarig personal (samtliga vid anmälningstillfället, även tidigare anmälda)
Namn:

Födelsedatum:

Anmälan
serveringsansvariga personer

8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsen ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger din
ansökan/anmälan. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen
utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du
kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska beakta att begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Kommunstyrelsen, 473 80 Henån, telefon
0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

Tillämpligt lagrum
8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622)
Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig
person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande
på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista
gäller dock inte vid rumsservering.
Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara
lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga
egenskaper och omständigheter i övrigt.

Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de
personer som har utsetts att ansvara för servering av
alkoholdrycker.
Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som
inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller
serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse
för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om
ordningsvakter. Restaurangskolor med serverings-tillstånd
samt, efter överenskommelse med skolan, även andra
restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita
restaurangskolans elever.

Underskrift
Underskrift av firmatecknare:

Namnförtydligande:

Anmälan skickas till:
Orust kommun
Administrativa enheten
473 80 HENÅN

Datum:

