Anmälan

Försäljning av folköl

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. Anmälan om försäljning av folköl avser:
Ny anläggning

Ägarbyte eller ändring av befintlig verksamhet

2. Startdatum:

3. Information om företagaren
Namn på företaget

Organisations-/personnummer

Företagets postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson och dess telefonnummer

E-postadress

Faktureringsadress, om annan än företagsadressen

Postnummer och ort, om annan än företagsadressen

4. Information om lokal/plats/utrymme
Anläggningens namn

Telefonnummer till anläggningen

Besöksadress

Postnummer och ort

Fastighet

Fastighetsägare och adress

Anmälningsavgift - För handläggning av anmälan tas en avgift på 900 kr. Faktura skickas separat.
Information om försäljning - Information om försäljning
av folköl kan ni hitta på kommunens hemsida,
www.nykoping.se. Ni kan även kontakta
livsmedelsenheten om ni vill ha information skickad till
er. Det finns även information om försäljning av
receptfria läkemedel.

Egenkontrollprogram - Förslag på
egenkontrollprogram finns på vår hemsida.
Ansökan skickas till:
Nyköpings kommun Samhällsbyggnad,
Livsmedelsenheten 611 83 Nyköping

Hantering av dina personuppgifter

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer vid enskild firma, namn, adress, telefonnummer och e-post.
Syftet med behandlingen är att kunna hantera din anmälan om försäljning, utföra arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning
och fullgöra vårt tillsynsansvar enligt Alkohollagen.
Dina uppgifter kommer att sparas i vårt dataregister och arkiv så länge försäljningen är pågående. Därefter lämnas ärendet över till
Stadsarkivet för slutlig arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha 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 msn.nykoping@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 00.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Namnteckning
Datum

Ort

Namnteckning, firmatecknare

Namnförtydligande

Postadress
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad, livsmedelsenheten
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn.
E-post:
Tfn.

0155-24 80 00, växeln
livsmedel@nykoping.se
0155-24 89 70, livsmedelsenheten

Org nr 212000-2940
Bg 619-0342

