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Tillståndshavare
Bolagsnamn/Namn

Organisationsnummer/personnummer

Telefonnummer

E-post

Kontaktperson

Upphör från och med

Orsak till att verksamheten upphör

Försäljningsställe
Namn på försäljningsställe

Gatuadress

Postnummer och postort

Övriga upplysningar

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.
Anmälan skickas tillsammans med bilagor till: Orust kommun
Orust kommun
Åvägen 2-6
473 80 Henån

Tel:

0304-33 40 00

Bankgiro:

645-8368

E-post:

kommun@orust.se

Org. nr:

212000-1314
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Underskrift
Firmatecknarens underskrift

Namnförtydligande

Datum

Om du inte längre nyttjar ditt tillstånd
Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som
inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det
är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till
kommunen.
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Bankgiro:
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kommun@orust.se
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212000-1314

