Anmälan
Kryddning av spritdryck

Enligt 8 kap. 3 § alkohollag (2010:1622), 2 och 4 §§ FHIFS 2010:8
Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR, se bilaga.
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Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR vid
hantering av ärenden enligt alkohollagen
Trosa kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
fastighetsbeteckning, personnummer, adress, telefon och e-postadress. Syftet med
behandlingen är för att kunna administrera din anmälan om försäljning av klass II öl/
anmälan om serveringsansvariga/ anmälan om ändrade ägarförhållanden/ ansökan
tillstånd för servering av alkoholdrycker/ tillfälligt utsträckt serveringstid till slutna
sällskap/ ansökan- beslut om tillstånd servering vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet
sällskap/ tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/ tidsperiod till
allmänheten.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är
myndighetsutövning och allmänt intresse genom lagar och förordningar. Vi behandlar
dina personuppgifter med stöd av Alkohollagen 2010:1622, §5, §8, §3, §4, §18. Enligt
denna lag har du en upplysningsskyldighet. Får vi inte in dina uppgifter kan vi inte
behandla ditt ärende. De personuppgifter du anger i ansökan bevaras.
De personuppgifter vi behandlar om dig gällande serveringstillstånd delas med de
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig, Skattemyndigheten, Kronofogden, Polismyndigheten,
Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, samt Folkhälsomyndigheten. Vi kan även komma att
dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
E-post och andra handlingar som lämnas in till Trosa kommun är enligt huvudregeln
allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av
innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och
sekretesslagen.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden, Trosa kommun, 619 80 Trosa. Du har rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på dpo@trosa.se eller telefon
0156-52000. Du når även vårt dataskyddsombud på e-postadress
dpo@trosa.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
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