ANSÖKAN
om tillstånd för servering/provsmakning av
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622)

Namn

Org
nr/pnr

Adress

Tel nr

Sökande
bolag/enskild
firma

Postnr

Fax nr

Postort

E-post

Ansökan
avser

Nytt tillstånd

Ändrat tillstånd

Cateringverksamhet

Tillfälligt tillstånd, allmänheten

Namn

Serveringsställe

Gemensam serveringsyta

Provsmakning

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske

Serveringslokaler

Jämför markerad ritning betecknad

Året runt
Serveringens
omfattning

Högsta antal personer i
serveringslokaler

Årligen under perioden (fr o m – t o m)

Under perioden (fr om – t o m)

Pausservering

Slutet sällskap

Allmänheten
Alkoholdryck
Starköl
Vin

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

Alkoholdrycksliknande preparat

Serveringstid kan beviljas endast inom verksamhetens öppettider. Dock max 11.00 - 01.00.

Serveringstider
Prövningsavgift betald
(datum, bifoga kvitto)

Övriga
upplysningar
Underskrift av sökanden

Namnförtydligande/titel

Ansökningsdatum

Underskrift

Fakturering sker till överenskommen fakturaadress

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina
uppgifter. Den informationen hittar du sist i denna blankett.
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i etjänsten. 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/i e-tjänsten, 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 socialnämnden. 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 socialnamnden@lomma.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.socialnamnden@lomma.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

