ANMÄLAN
enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622)
- förändring av verksamheten

Tillståndshavare
Namn (fysisk person: efternamn, förnamn; juridisk person: firmanamn)

Utdelningsadress

Personnummer/organisationsnummer

Postnummer

Ort

Serveringsställe
Namn

Restaurangnummer

Uppgifter om förändringen
Tidpunkt (datum, fr.o.m.)

Inrättande av bar,
dryckesautomat eller
minibar på hotellrum
Nya kontaktuppgifter

Verksamheten upphör

Uppehåll i verksamheten

Ombyggnation av
serveringslokaler

Ändring i kretsen av
personer med betydande
inflytande i verksamheten
Ändrad
verksamhetsinriktning

Övrigt

Tillfällig förändring under perioden (datum, fr.o.m. – t.o.m.)

Antal, placering, storlek, etc.

Företagsnamn, adressuppgifter, etc.

Serveringstillståndet ska upphöra från angivet datum

Serveringstillståndet ska upphöra när ny ägare får tillstånd

Orsak (renovering, sjukdom, etc.)
Uppehåll i verksamheten p.g.a.
Specificera ombyggnationens omfattning

Kretsen av personer med betydande inflytande i verksamheten har ändrats (ägare, bolagsmän, styrelsemedlemmar,
suppleanter etc.)
Bilaga med namn och personnummer över avgående och/eller tillkommande personer ska bifogas.
Specificera förändringen

Specificera annan förändring

Behandling av personuppgifter

Information om hur Östersunds kommun sparar och behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen,
Förordning (EU) nr 2016/679 i förkortning benämnd GDPR hittar du på nästa sida.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd
Underskrift
Tillståndshavare/behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Kommunens registrering
Anmälan bekräftad, datum

Signatur

Datum

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om Dig. De uppgifter vi behöver spara och
behandla är namn på verksamhetsutövare, personnummer om enskild firma,
utdelningsadress, telefon, mobiltelefon och e-postadress i det fall dessa sammanfaller för
rörelsen och privatperson.
Om anmälan rör betydande förändringar i tillståndsbolag eller annan association behövs
dessutom namn och personnummer på personer med betydande inflytande i
serveringsrörelsen (PBI) - i regel firmatecknare och aktieägare i mindre bolag/ delägare i
HB/KB samt uppgift om vilka juridiska personer som dessa PBI:er ingår eller har ingått i
liksom konkursfrihetsintyg och intyg om näringsfrihet för dessa PBI:er. För föreningar
räknas ordinarie ledamöter i styrelsen som PBI.Ekonomiska uppgifter som utvisar hur
köpet/investering gått till samt var ifrån medel kommer. Slutligen namn och personnummer
på serveringsansvariga. Uppgifter om sökandes (om enskild firma) och PBI:ers vandel
kommer att inhämtas från polismyndigheten liksom deklarationsuppgifter från skatteverket.
Syftet med behandlingen framgår av rättslig förpliktelse och utgör myndighetsutövning så
som att behandla Din ansökan, hålla register över befintliga serveringstillstånd, och utöva
tillsyn samt kunna utta ansöknings och tillsynsavgifter och slutligen för säker identifiering.
Vi har fått Dina uppgifter från Dig i och med denna anmälan. Vi tillämpar gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla Dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas
med utgångspunkt från Östersunds Arkivreglemente.
De personuppgifter vi behandlar om Dig delas med polismyndigheten och i vissa delar
med kronofogdemyndigheten och skatteverket om det rör betydande förändringar
tillståndsbolaget. De mer övergripande uppgifterna som sökanden delas med plan- och
byggavdelningen, miljö- och hälsoavdelningen och räddningstjänsten.
Vi kan även komma att dela Dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är social- och arbetsmarknadsnämnden. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller
begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adress:
Social- och arbetsmarknadsnämnden, Östersunds kommun, 831 82 Östersund. Du når
vårt dataskyddsombud genom att kontakta Östersunds kommuns kundcenter på
kundcenter@ostersund.se. Om du har invändningar kring vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Det samma gäller för övriga personer som är personuppgiftsbehandlade enligt ovan i och
med behandlingen av ansökan.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/
dataskydd

