ANMÄLAN OM ÖVRIGA
FÖRÄNDRINGAR
enligt 5 kap.7 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Om det sker förändringar i ett bolag med tobaksförsäljningstillstånd ska dessa anmälas utan
dröjsmål till kommunen. Det kan handla om att ni bytt postadress, att ni gjort ändringar i ert
egenkontrollprogram eller att ni bytt namn på butiken. Alla uppgifter som kan ha betydelse för
kommunens tillsyn ska anmälas.
Om det skett förändringar i ägandet eller i bolagets styrelse ska du istället använda
blanketten ”anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden”. Om din verksamhet
upphör ska du fylla i blanketten ”avanmälan tobaksförsäljning”.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller besöka vår hemsida.
TILLSTÅNDSHAVARE
Bolagets namn

Organisationsnummer

Bolagets adress

Postnummer och ort

Bolagets telefonnummer

Bolagets e-postadress

Kontaktperson

BESKRIVNING AV FÖRÄNDRING

DATUM FÖR FÖRÄNDRINGEN

UNDERSKRIFT

Underskrift av tillståndshavaren (firmatecknare)

Namnförtydligande

Anmälningsdatum
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ANMÄLAN OM ÖVRIGA
FÖRÄNDRINGAR
enligt 5 kap.7 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Information till den som lämnar personuppgifter på blankett/
i e- tjänst
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på
blanketten/ i e-tjänsten. 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.
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