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I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du på nästa sida i denna blankett. 

 

Tillståndshavare 
Namn på bolag eller enskild firma Organisationsnummer 
  

Serveringsställe 
Namn Restaurangnummer 
  

Gatuadress Postnummer och ort 
  

Serveringsansvariga personer (samtliga vid anmälningstillfället utsedda personer, även tidigare anmälda) 
Namn Personnummer 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Underskrift 
Underskrift Namnförtydligande Ort och datum 
   

Blanketten skickas till: Lomma kommun, Miljö- och byggavdelningen, 234 81 Lomma eller miljo-
byggnadsnamnd@lomma.se  
 

8 kap 18 § Alkohollagen 
Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara 
närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den 
som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga 
egenskaper och omständigheterna i övrigt.  
Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för 
serveringen av alkoholdrycker.  
Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som 
köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller 
dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor 
med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant 
tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.  
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning 
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 
dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. 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 miljo-byggnadsnamnd@lomma.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds-
myndigheten (IMY), www.imy.se.   
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