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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

Underskrift
Firmatecknarens underskrift

Namnförtydligande

Datum
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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.

Behandling av personuppgifter - Information om hur Östersunds kommun sparar och
behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, Förordning (EU) nr 2016/679 i
förkortning benämnd GDPR.
Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten,
rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av
personuppgifter.
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.
Syftet med behandlingen framgår av rättslig förpliktelse och utgör myndighetsutövning så som att behandla Din
anmälan, hålla register över befintliga försäljningstillstånd, 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 enligt gällande Arkivreglemente för Östersunds kommun.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med polismyndigheten och i vissa delar med
kronofogdemyndigheten och skatteverket samt med miljö- och hälsoavdelningen.
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
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