Anmälan
om kryddning av snaps
8 kap 3 § alkohollagen
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Du får lov att krydda din egen snaps vid traditionella högtider. Men du måste anmäla det till
kommunen först.
Snaps – och bara traditionell snaps vid till exempel julbord och motsvarande tillfällen – får du
krydda själv om du anmält det i förväg till kommunen. Shots och blandningar av andra
spritdrycker räknas inte som snaps.

Tillståndshavare
Namn:

Organisationsnummer:

Gatuadress:

Postnummer och postort:

Telefon:

Restaurangnummer:

E-postadress:

Serveringsställe (Restauranglokal, område, plats, föreningslokal eller liknande där servering ska ske)
Namn på restaurang:
Gatuadress:
Postnummer och postort:

Spritdryck
Namn på spritdryck:

Volym per år
Antal liter:

Kryddor
Namn på kryddor som ska användas:

Telefon:
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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:

Datum:

Anmälan skickas till:
Orust kommun
Administrativa enheten
473 80 HENÅN
Kommunens anteckningar
Kryddning av snaps registrerad enligt uppgifter i anmälan
Underskrift:
Namnförtydligande:

Datum:

