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Vindelns kommun - Miljö- och byggnadsnämnden

Anmälan folkölsförsäljning

Anmälan avser
Anmälan avser*
Detaljhandel
Servering

Företagsuppgifter
Firma/Företag*

Organisationsnummer*

Besöksadress*

Postadress*

Typ av firma*

Telefon*

Annan uppgift

Kontaktperson
Förnamn*

Efternamn*

Personnummer*

Postnummer*

Adress*

Ort*

Telefon dag*

E-post

Telefon mobil

Fax

Försäljnings-/serveringsställe
Namn*

Postnummer*

Telefon*

Adress*

Ort*

Hemsida
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Öppettider

Egenkontroll
Program för egenkontroll har upprättats*
Ja
Nej
Program för egenkontroll bifogas

Försäljningsuppgifter
Lokalen anmäld som livsmedelslokal*
Ja
Nej
Godkänd lokal*
Ja
Nej
Kopia av godkännande bifogas

Försäljning av mat
Ja
Nej
Verksamhet*

Lista med matvarusortiment bifogas

Lagad mat serveras*
Ja
Nej
Meny bifogas

Viktig information om vår hantering av dina personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter den tidigare
personuppgiftslagen.
De uppgifter som du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss
på Vindelns kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens
underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan
också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Personuppgfitsansvarig
Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd, styrelse och bolag i Vindelns kommun. 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 genom vårt dataskyddsombud.
Dina personuppgifter sparas
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har krav på sig att enligt lag, avtal, samtycke eller
samhällsintresse handlägga och/eller följa upp ditt ärende. Hur länge informationen sparas avgörs enligt
beslut i respektive nämnds, bolags eller styrelses dokumenthanteringsplan. Vill du veta exakt hur länge dina
uppgifter sparas kan du vända dig den verksamhet som är ansvarig för denna blankett.
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Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket gör att dina uppgifter kan komma att lämnas ut
eller bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen.
Frågor om dataskydd
Har du frågor eller synpunkter uppskattar Vindelns kommun om du kontaktar oss. Det ger oss en möjlighet
att besvara eventuella frågor samt förbättra vår hantering av dina personuppgifter.
Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den
verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas kan du kontakta
Vindelns kommuns Dataskyddsombud.
Om du fortfarande inte är nöjd med hur Vindelns kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett
klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se
Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se
Kontaktuppgifter till Vindelns kommuns dataskyddsombud
Dataskyddsombudet har till uppgift att bistå Vindelns kommun med att övervaka den interna efterlevnaden
av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser.
Om du önskar komma i kontakt med dataskyddsombudet kan du i första hand skicka ett e-postmeddelande
eller brev. Skriv gärna ordet Dataskyddsombud i brevets rubrik eller e-postmeddelandets ämnesrad. Önskar
du ringa når du lättast dataskyddsombudet via kommunens växel.
E-postadress: vindelns.kommun@vindeln.se
Postadress:
Dataskyddsombud, Vindelns kommun, 922 81 Vindeln
Telefon:
0933-140 00
Datainspektionen
Vill du klaga på Vindelns kommuns behandling av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som
är tillsynsmyndighet inom området.
Adress:
E-post:
Telefon:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

Informationstext för formuläret
Informationstext för formuläret

Det här formuläret används för att anmäla folkölsförsäljning enligt 5 kap 5§ och servering av folköl enligt 8 kap 8§
Alkohollagen (2010:1622).
Anmälan avser

Ange vilken typ av verksamhet som anmälan avser.
Företagsuppgifter

Fyll i uppgifter om företaget.
Kontaktperson

Fyll i uppgifter om verksamhetens försäljnings- och/eller serveringsansvarig.
Försäljnings-/serveringsställe

Ange uppgifter om där försäljningen och/eller serveringen kommer att ske.
Egenkontroll

Ange om det finns något program för egenkontroll.
Försäljningsuppgifter

Servering och/eller folkölsförsäljning.

Ifyllnadsstöd för blanketten
Anmälan avser

Klicka i en eller flera rutor.
Detaljhandel

Klicka i en eller flera rutor.
Servering

Klicka i en eller flera rutor.
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Organisationsnummer

Ange företagets organisationsnummer i formatet 123456-7890.
Typ av firma

Välj ett av alternativen.
Enskild

Ange ett alternativ.
Aktiebolag

Ange ett alternativ.
Handelsbolag

Ange ett alternativ.
Annat

Ange ett alternativ.
Telefon

Ange även riktnummer.
Personnummer

Ange personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX.
Telefon dag

Ange även riktnummer.
Fax

Ange även riktnummer.
Namn

Ange serveringsställets namn.
Adress

Ange postadress.
Telefon

Ange även riktnummer.
Hemsida

Ange serveringsställets webbadress.
Öppettider

Ange tid i formatet TT.MM. Notera även om öppettiderna är olika under veckans olika dagar.
Program för egenkontroll har upprättats

Klicka i en av rutorna.
Ja

Enligt lag finns krav att verksamheten ska ha egenkontrollprogram och att programmet ska inlämnas till kommunen.
Nej

Enligt lag finns krav att verksamheten ska ha egenkontrollprogram och att programmet ska inlämnas till kommunen.
Program för egenkontroll bifogas

Bifoga Egenkontrollprogram som fil
Lokalen anmäld som livsmedelslokal

Ange om lokalen är anmäld som livsmedelslokal till Miljö- och byggkontoret, Vindelns kommun
Ja

Folköl får säljas eller serveras i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den
29 april 2004 om livsmedelshygien.
Nej

https://secure.app.umea.se/wbs/renderaren/rendererwebform.aspx?DigitalFormID=28... 2019-06-03

Formulärsida

Sida 5 av 5

Folköl får säljas eller serveras i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den
29 april 2004 om livsmedelshygien.
Godkänd lokal

Folköl får säljas eller serveras i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den
29 april 2004 om livsmedelshygien.
Ja

Folköl får säljas eller serveras i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den
29 april 2004 om livsmedelshygien.
Nej

Folköl får säljas eller serveras i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den
29 april 2004 om livsmedelshygien.
Kopia av godkännande bifogas

Bifoga godkännande av lokal som fil
Försäljning av mat

Besvara frågan enbart om detaljhandel bedrivs. Klicka i så fall i en av rutorna.
Ja

Besvara frågan enbart om du bedriver detaljhandel. Klicka i så fall i en av rutorna.
Nej

Besvara frågan enbart om du bedriver detaljhandel. Klicka i så fall i en av rutorna.
Verksamhet

Ange den huvudsakliga verksamhet som bedrivs i lokalerna.
Lista med matvarusortiment bifogas

Lista med matvarusortiment bifogas som fil
Lagad mat serveras

Gäller endast för serveringsställen.
Ja

Klicka i en av rutorna.
Nej

Klicka i en av rutorna.
Meny bifogas

Bifoga meny
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