Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning
av spritdrycker och eller anmälan om provsmakning
Tillståndshavare
Organisationsnummer

Namn

Serveringsställets / tillredningsställets adress

Telefonnummer

Anmälan avser
Lokal vid catering till slutet sällskap (8 kap 4 §)

Kryddning av spritdryck för servering som snaps (8kap3§)

Provsmakning (8 kap 6§, 8 kap 7§)

Lokal vid catering
Adress där catering ska ske

Ort

Datum för arrangemanget

Uppgift om lämplighet ur brandskyddssynpunkt (ej vid privat lokal)

Antal personer i det slutna sällskapet

Sällskap

Kryddning av spritdryck
Adress där kryddning görs (serveringsställe el tillredningsställe vid catering)

Ort

Kryddor som används

Spritdryck som används

Provsmakning
Alkoholdryck som ska ingå i provsmakningen
Starköl

Vin

Spritdrycker

Allmänheten

Andra jästa alkoholdrycker

Slutet sällskap

Uppgifter nedan är enbart obligatoriska vid anmälan enligt 8 k ap 6 § (provsmakning för allmänheten)
Serveringsställets adress

Deltagande partihandlare

Datum och tidpunkt för arrangemanget

Redovisning av hur ordning och nykterhet ska säkerställas

Redovisning av hur betalning ska ske

Beslut – Omsorgsnämnden i Torsby kommun
Inkommit datum

Diarienummer

Beslutsdatum

Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 7 kap 5 § alkohollagen

Annat beslut

Underskrift
TORSBY7066e, v2.0, 2012-03-27

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Torsby kommun
31. Socialförvaltningen
685 80 Torsby

0560-162 00
0560-161 35 fax
sn@torsby.se

www.torsby.se

Ja, jag har tagit del av informationen

Sida

1 (1)

Socialnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Socialnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Anmälan av lokal vid catering / kryddning av spritdrycker / anm om provsmakning
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress
Alkoholhandläggare
Gallras när tillståndet upphört
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
31. Socialförvaltningen
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

Blankett information: TORSBY7066
Filnamn: IFO Anmälan av lokal vid catering / kryddning av spritdrycker / anm om provsmakning
Beskrivning: Serveringstillstånd

