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   ANMÄLAN 

   Om serveringsansvarig 

Enligt 8 kap 18§ alkohollagen (2010:1622) 

 
I samband med anmälan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter  kan du läsa mer om hur vi 

behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till vårt Kontaktcenter  

 

 

 

Tillståndshavare 

 

Namn:  

 

Org.nr./personnr: 

 

Adress: 

 

Tel.nr./Mobilnr: 

Postadress: 

 

Fax.nr. 

E-postadress: 

 

Restaurangnummer:  

 

 

Serveringsställe 

 

Namn: 

 

Gatuadress: 

 

Postnummer: Postort: 

Tel.nr: Mobilnr: 

 

Webbadress: 

 

 

 

 

 

 

 

Serverings- 

ansvariga 

 

Namn/personnummer: 

 

Namn/personnummer: 

 

Namn/personnummer: 

 

Namn/personnummer: 

 

Namn/personnummer: 

 

Namn/personnummer: 

 

Namn/personnummer: 

 

Namn/personnummer: 

 

Namn/personnummer: 

 

Namn/personnummer: 

 

 

 

Underskrift 

 

Underskrift av tillståndshavaren Namnförtydligande Datum 

 

Registrering 
          

       Serveringsansvariga är registrerade enligt uppgifter i anmälan 

 

Underskrift av tjänsteman:  

 

Namnförtydligande/befattning: Datum:  

 

https://kommun.falkenberg.se/fordjupning/fordjupning/saarbetarvimed/behandlingavpersonuppgifter.4.5660b3216347a1a2d015943.html
https://kommun.falkenberg.se/kommun/kontaktakommunen.4.45cbb2d615f957f40332b621.html
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Information om behandling av personuppgifter 
För att använda denna blankett kommer du att behöva ange personuppgifter: 

 

- Personnummer 

- Namn 

- Telefonnummer 

- E-postadress 

 

Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende som 

uppstår när du använder denna blankett.  

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver ha dem för att fullgöra det avsedda ändamålet. I vissa 

fall kan vi behöva spara dina uppgifter längre än så. Det gör vi då enligt regler kring allmänna 

handlingar i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen. Hur länge vi 

sparar dina personuppgifter beror på för vilket ändamål uppgifterna har samlats in och detta reglerar 

varje nämnd i sin dokumenthanteringsplan. 

 

Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under den tid som 

det finns behov av att behandla dem. 

 

I handläggningen av ditt ärende kommer behandlingen av personuppgifter att ske i ett system som är i 

intern drift i Falkenbergs kommun.  

 

 

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i denna blankett är Socialnämnden, e-

postadress: social@falkenberg.se. Telefonnummer till Kontaktcenter är 0346-88 60 00.  

 

 

Mer information  

Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Falkenbergs kommuns hemsida:  

Kommun.falkenberg.se/personuppgifter.  

mailto:social@falkenberg.se

