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Anmälan om försäljning och servering
av folköl (klass 2)
Försäljning av folköl enligt Livsmedelslagen
(2006:804) och förordning (EG) 852/2004.
Servering av folköl enligt Alkohollagen (2010:1622)

*Obligatoriska fält
Datum*

Anmälare
Företag*

Organisationsnummer*

Utdelningsadress*

Postnummer och postort*

Telefon (även riktnummer)*

Mobiltelefonnummer*

Kontaktperson
Namn*

Telefon (även riktnummer)*

Försäljningsställe

Mobiltelefonnummer*

Företagsnamn*

Organisationsnummer*

Utdelningsadress*

Postnummer och postort*

Telefon (även riktnummer)*

Mobiltelefonnummer*

Kontaktperson
Namn*

Telefon (även riktnummer)*

Anmälan avser

Mobiltelefonnummer*

Försäljning av folköl fr.o.m. datum*

Försäljning av folköl har upphört fr.o.m. datum*

Servering av folköl fr.o.m. datum*

Servering av folköl har upphört fr.o.m. datum*

Egenkontrollprogram

Har företaget upprättat egenkontrollprogram?

Bifogas egenkontrollprogram?

 Ja
 Nej

 Ja
 Nej

Verksamhetens inriktning*
Öppettider*
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Övriga upplysningar

Underskrift firmatecknare
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Undertecknad blankett tillsammans med eventuella bilagor, skickas till Ånge kommun
med post eller lämnas in till kommunens Information, se adresser nedan.
Postadress Ånge
kommun
Socialförvaltningen
841 81 Ånge

Besöksadress
Torggatan 10
Ånge

Kontakt för frågor
Telefon: 0690-25 01 00 vx
E-post: socialtjansten@ange.se
Webbplats: www.ange.se
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Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas
•
•
•
•
•
•

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att identifiera berörda personer, för att kunna kontakta personerna
och för att kunna handlägga ärendet.
Laglig grund för behandlingen
• Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
• Behandlingen är nödvändig som ett led i myndighetsutövning.
Lagringstid: För evigt.
Mottagare av personuppgifter
Mottagare av personuppgifter är i första hand Socialförvaltningen, men även andra förvaltningar kan
bli mottagare av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att delas med Polismyndigheten, Skatteverket
och Medelpads Räddningstjänsförbund. Vi kan behöva dela dina uppgifter med en tredje part, om vi är
skyldiga att göra så enligt lag.
Övriga upplysningar
Läs mer om behandling av personuppgifter på vår webbplats www.ange.se/personuppgifter
Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål som rör behandlingen av personuppgifter kan lämnas till dataskyddsombud Matts Boman,
dataskyddsombud@ange.se eller tel. 070-188 78 87 alternativt till tillsynsmyndigheten Datainspektionen,
www.datainspektionen.se
Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden
socialnamnden@ange.se

