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Ansökan om servering av alkoholdrycker till
slutetsällskap
*Obligatoriska fält

Dina uppgifter
Namn*

Personnummer*

Adress*

Postnummer och postort*

Telefon (även riktnummer)*

E-postadress*

Uppgifter om sökande
 Privatperson
 Förening
 Företag
Personnummer/Organisationsnummer*
Sökandes namn/företagsnamn*
Namn på serveringsställe, ange serveringens namn om det är annat än företagsnamnet ovan.
Adress*
Postnummer och postort*

Serveringsansvarig

Namn på serveringsansvarig*

Version 2019020701

Personnummer på serveringsansvarig (ÅÅMMDD-XXXX)*

Postadress
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 00 00

E-postadress
miljo@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Serveringens omfattning
Datum för serveringen*

Besökare*
 Medlemmar
 Anställda
 Inbjudna gäster
Beskrivning av tillställningen*
Beräknat antal gäster*

Alkoholdrycker som önskas serveras*
 Starköl
 Vin

 Spritdrycker
 Andra jästa alkoholdrycker

Serveringstid, klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11:00-01:00 om ej annat beslutats)

Prövningsavgift

Prövningsavgift betald*

 Ja

 Nej

Ange datum om du betalt prövningsavgift

Bifoga kvitto på betald prövningsavgift

 Jag bekräftar att handlingen/handlingarna bifogas i ärendet
 Jag kompletterar ansökan med kvitto via post

Sökandes underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, personnummer, adress, e-postadress,
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 i enligt gällande
dokumenthanteringsplan.
Dina uppgifter kommer att delas med Polismyndigheten, skatteverket och Räddningstjänsten I Östra
Götaland. 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.

