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Haparanda stad - Tillstånd alkohol och tobak

Ansökan tillfälligt till allmänheten eller slutet
sällskap
Ansökan avser
Ansökan avser*
Allmänheten
Slutet sällskap

Sökande
Firma/förening

Firmatecknare*

Adress*

Telefon*

Organisationsnummer

Postnummer* Ort*

Fax

E-post

Webbadress

Serveringsstället
Namn*

Adress*

Postnummer* Ort*

Serveringsansvarig
Förnamn*

Efternamn*

Personnummer*

Serveringens omfattning
Serveringstider*

Serveringsdatum*

De som skall serveras*

Tillställningens art*

Antal gäster*

Önskade alkoholdrycker
Starköl
Vin
Spritdrycker
Meny*

Tidigare beslut

https://haparanda.blanketthimlen.se/form/rendererwebform.aspx?DigitalFormID=514... 2018-03-23
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Datum
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Diarienummer

Bilagor
Föreningsstadgar

Styrelsens sammansättning

Verksamhetsbeskrivning

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
av allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Information om behandling av personuppgifter längst ned i blanketten
Informationstext för formuläret
Informationstext för formuläret

Det här formuläret används för att ansöka om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten eller slutet sällskap.
Ansökan avser

Nedan kryssar du i om ansökan avser allmänheten eller slutet sällskap.
Sökande

Ange uppgifter om företaget.
Serveringsstället

Ange uppgifter om serveringsstället.
Serveringsansvarig

Ange den serveringsansvariges personuppgifter.
Serveringens omfattning

Ange uppgifter om serveringens omfattning.
Tidigare beslut

Om det finns tidigare beslut, ange i så fall datum och diarienummer.
Bilagor

Nedan kryssar du i vilka bilagor du bifogar.

Ifyllnadsstöd för blanketten
Firmatecknare

Ange namn på företagets/föreningens firmatecknare (ägare, kassör eller ordförande)

Organisationsnummer

Ange företagets organisationsnummer i formatet 123456-7890.
Telefon

Ange även riktnummer.
Fax

Ange även riktnummer.
Personnummer

Ange personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX.
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Serveringstider

Ange de klockslag då servering påbörjas respektive avslutas (kl. 11.00-01.00 om inte annat anges).
Ange tiden i TT.MM.
Serveringsdatum

Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
De som skall serveras

Ange till vilka alkoholserveringen sker.
Tillställningens art

Ange om det till exemel är ett bröllop, årsmöte, jubileum, 40-årskalas etc.
Antal gäster

Ange antalet gäster.
Önskade alkoholdrycker

Ange de alkoholdrycker som önskar serveras genom att klicka i en eller flera rutor.
Meny

Ange den meny som skall serveras.
Datum

Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
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Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas








Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
Fastighetsbeteckning

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som
framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem
som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.
Laglig grund för behandlingen


En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Hänvisning till Alkohollagen (SFS 2010:1622).

Lagringstid


För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshanteringen
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida:
( http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal ) för mer information
om hur du lämnar klagomål.
Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
kommunen@haparanda.se

