Anmälan/avanmälan
enligt 20 § Lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare (2017:425)
- Försäljning av e-cigaretter
och påfyllningsbehållare

Verksamhetsutövare

Organisationsnummer

Namn (juridisk person: firmanamn)
Utdelningsadress
Telefon

Postnummer

Ort

E-postadress

Mobiltelefon

Försäljnings-/serveringsställe
Restaurangnummer

Namn
Besöksadress
Telefon

Anmälan avser

Postnummer
E-postadress

Mobiltelefon

Fast försäljningsställe
(till exempel butik eller kiosk)

Försäljningen kommer att vara

Ort

Distansförsäljning
(till exempel över Internet)

Stadigvarande

Försäljning
från automat

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

Finns egenkontrollprogram upprättat för
försäljningen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare?
(Ska bifogas. Utan bifogat egenkontrollprogram kommer anmälan inte att behandlas.)

Ja

Nej

Avanmälan, verksamheten upphör
Datum

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

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Datum

Anmälan/avanmälan
enligt 20 § Lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare (2017:425)
- Försäljning av e-cigaretter
och påfyllningsbehållare

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är namn
på verksamhetsutövare liksom på firmatecknare, personnummer om enskild firma, utdelningsadress, telefon,
mobiltelefon och e-postadress i det fall dessa sammanfaller för rörelsen och privatperson. Syftet med behandlingen är att behandla Din anmälan samt att hålla register över vilka som är anmält försäljning e-cigaretter
och påfyllningsbehållare, utöva tillsyn av dessa, skicka information eller annan kontakt tillhörig tillsynsrollen
samt kunna utta tillsynsavgift och slutligen för säker identifiering.
Vi har fått dina uppgifter från Er i och med denna anmälan/avanmälan. (Om inte uppgifterna lämnas, är Din
anmälan/avanmälan ej komplett och kan då ej ligga till grund för att få påbörja försäljning av e-cigaretter
och påfyllningsbehållare eller för avregistrering av sådan.) Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter framgår av rättslig
förpliktelse och utgör myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt gällande Arkivreglemente
för Östersunds kommun.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med polismyndigheten. 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.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd

