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Lotteriredovisning

Inges i två exemplar till kontrollanten, som efter granskning
överlämnar ett exemplar till kommunen.
Redovisningsdatum*

*Obligatoriska fält

Diarienummer*

Tillstånd/registrering, datum*

Lottförsäljningsplats*

Insatsbelopp*

Försäljningstid, fr.o.m. datum – t.o.m. datum*

Tillståndshavare
Namn*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

Postnummer och postort*

Serviceföretag (eventuellt)
Namn*

Inkomster

Telefon (även riktnummer)*

Kronor

Utgifter

Kronor

1.

Sålda lotter

Vinster i form av pengar

2.

Erhållna rabatter

Vinster ej pengar

3.

Ränta på lotterikontot

Lotterimaterial

4.

Annonskostnader

5.

Automathyra

6.

Lokal-/Platshyra

7.

Kioskhyra

8.
9.

Försäljningsarvoden (ink sociala
kostnader)
Konsultarvode

10.

Kontrollantarvode

11.

Tillståndsavgift

12.

Övriga utgifter (ska specificeras nedan)

Summa

Summa

Eventuellt underskott

Behållning

Postadress
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Version 2019020701

Specificering av övriga kostnader

Besöksadress
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 00 00

E-postadress
miljo@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Osålda, brutna lotter, vilka överlämnats till kontrollanten
Antal*

Á-pris*

Underskrift lotteriföreståndaren

Redovisad behållning utgör det belopp som slutgiltigt kommit tillståndshavaren tillgodo. Riktigheten av
redovisningen intygas härmed.
Ort och datum*

Namnteckning*

Namnförtydligande*

Någon omkostnad för lotteriet vid sidan av lotteriets räkenskaper har inte betalats direkt av föreningens
medel och är inte heller av mig känd (kassabok, bank- eller plusgirokvitto ska företes för kontrollanten).

Till föreningens kassa har överförts
Kontant
Kr

Per bank-/plusgiro
Kr

Icke utlösta vinster till ett
värde av
Kr

Underskrift föreningens kassör
Ort och datum*

Namnteckning*

Namnförtydligande*

Underskrift kontrollanten

Ovanstående redovisning har kontrollerats mot verifikationerna. Vinster har till beskaffenhet och värde
överensstämt med fastställd vinstplan.
Ort och datum*

Namnteckning*

Namnförtydligande*
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Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, personnummer, adress, e-post,
mobilnummer och telefonnummer. Syftet med behandlingen är för att kunna bedöma ansökan på rätt
sätt och på rättssäker grund.
Dina uppgifter har samlats in från ifylld blankett. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar
vi den gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras eller att en arbetsuppgift i samband med
myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att sparas enligt den gällande
dokumenthanteringsplanen för nämnden.
Vi kan behöva dela dina uppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi
kommer aldrig att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Byggnads- och miljöskyddsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du
vill:
• Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
• Begära överföring av uppgifter.
• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
• Göra invändningar.
• Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljo@norrkoping.se
Du kommer från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se.
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

