ÅRJÄNGS KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

Ansökan
avser

ANSÖKAN
om tillstånd enligt 8 kap 2§
alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker

Nytt tillstånd - stadigvarande

Ändring i befintligt tillstånd

Provsmakning

Nytt tillstånd – tillfälligt

Utvidgad serveringsyta

Cateringtillstånd

Utökad serveringstid

Hotellrumsservering

Ändrade ägarförhållanden

Minibar

Allmänheten
Slutet sällskap
Namn

__________________________
Orgnr/persnr

Adress

Telefon

Postadress

Faxnr

E-post

Mobilnr

Sökanden/
tillståndshavare

Restaurangnummer
Serveringsställe

10 siffror

Serveringsställets namn

Fastighetsbeteckning

Adress, Postnummer, Ort

Telefon

Lokaler inomhus där alkoholservering ska ske

Serveringslokaler

Högsta antal pers i serveringslokalen

Antal sittplatser på uteserveringen

Uteservering
Serveringens
omfattning

Året runt

Årligen under perioden (fr o m-t o m)

Under perioden (fr o m-t o m)

Alkoholdrycker som önskas serveras

Starköl
Serveringstider

Antal sittplatser i bordsavdelningen/matsal

Vin

Spritdrycker

Klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas
(11.00 – 01.00 om ej annat beslutas)

Andra jästa drycker
Serveringstid på uteservering

Övriga
upplysningar ex
arrangemang
GDPR, behandling av

Se bilaga.

personuppgifter

Underskrift

Ansökningsdatum

Underskrift
Namnförtydliganden

Bygg- och miljökontoret
Box 906
672 29 Årjäng

Telefon
0573-141 00

E-post
servering@arjang.se
0573-141 00

s

Bilaga
Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta emot din ansökan.
Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt Alkohollagen.
Årjängs kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner
som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets
personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden.
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 eller raderar dina
uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

