1(1)

ANMÄLAN ENLIGT 8 KAP 18 §
ALKOHOLLAGEN OM UTSEDDA
SERVERINGSANSVARIGA PERSONER

Dina lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information gå till sista sidan - Information om personuppgifter.

Tillståndshavare/sökande
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Serveringsställe

Serveringsansvarig personal (samtliga vid anmälningstillfället, även tidigare anmälda)
Namn

Personnummer

Namnteckning
Ort och datum
Anmälare, namnteckning

Namnförtydligande/titel

Anteckningar - Socialförvaltningen i Varbergs kommun
Registrering, anteckning

Signum

Tillämpligt lagrum, 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622)
På serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig person
utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.
Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig
för uppgiften.
Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för
alkoholserveringen.
För servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast anlitas personal som är anställd av tillståndshavaren.
Postadress
Varbergs kommun
Socialförvaltningen
432 80 VARBERG

Telefon
0340-880 00

VBK1050 Utgåva 03 2005.04 www.formpipe.se

Internetadress
www.varberg.se

Information om behandling av personuppgifter
För att använda denna blankett kommer du att behöva ange följande 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.

Behandling av uppgifter under en tid
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 personuppgifterna ske i ett system
som är i intern drift i Varbergs kommun.
Rättsligt stöd
Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna blankett är:
•

Allmänt intresse eller myndighetsutövning

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i denna blankett är
Socialnämnden, e-postadress: sn@varberg.se telefonnummer till Varberg direkt: 0340-880
00
Mer information
Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Varbergs kommuns
hemsida: www.varberg.se/personuppgifter

