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Försäljningsställe
Namn på butik eller restaurang:
Gatuadress:

Postnummer och postort:

Telefon:

E-postadress:

Vid internetförsäljning uppge webbadressen:

Ägare
Bolagsnamn:

Organisationsnummer:

Gatuadress:

Postnummer och postort:

Telefon:

Kontaktperson, för- och efternamn

Om annan faktureringsadress än ägare
Namn:

Referensnummer:

Gatuadress:

Postnummer och postort:

Anmälan gäller
Folköl

E-cigaretter och
påfyllningsbehållare

Fylls i av dig som ska sälja folköl
Jag bifogar en registrering för en stadigvarande livsmedelsanläggning, vilket är ett krav för att få sälja folköl.
Jag intygar att den som är ansvarig för verksamheten har uppnått åldern 20 år.
Jag säljer mat. Vid detaljhandel ska utbudet vara brett och varierat och vid servering ska maten kunna förtäras på plats.

Egenkontrollprogrammet fylls i och skickas med anmälan, vilket är ett krav för att få sälja folköl och e-cigaretter
samt påfyllningsbehållare.

En årlig tillsynsavgift kommer att tas ut av kommunen
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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.

Underskrift
Underskrift av firmatecknare:

Namnförtydligande:

Ansökningsdatum:

Anmälan skickas till: Orust kommun, Administrativa enheten, 473 80 HENÅN

